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întrevederea dela Roşite
I. Cu oricât de bune inteijţiuni, din 

diferite coline ale opiniei publice 
s’au auzit versiunile cele mai deose
bite asupra întâlnirii diplomaţie© 
dela Koşiţe, intre d-mi Titulescu şi 
Beneş. Este drept câ momentul per
mitea costumarea într’o cuirasă lo
gică, a celor mai improbabile ipo
teze. Deasemeni, glasuri autoriza
te au continuat să desluşească In 
geografia spirituală a Europei, po
ziţia Micei înţelegeri, care se află 
în luptă cu enorme dificultăţi de 
ordiu economic şi comercial. In 
realitate întâlnirea deia Koşiţe este, 
faţă de celelalte probleme ale zilei, 
un eveniment mignon, strâns le
gat de modul colaborării loiale în
tre cei trei miniştri ai Micei înţe
legeri.

Este dela sine înţeles că Mica 
Irjţelegere nu poate activa ca ata
re, decât.în completul dc trei, deci 
şi cu d. Jeftici- Or, d. Jeftici nu va 
veni la Koşiţe. Ministrul de Exter
ne al Jugoslavia a avut o între
vedere cu d. N. Titulescu, la Bel
grad, după întoarcerea dela Var* 
şpvia şi dela Aukara a ministrului 
nostru. Această reamintire simpli
fică mult ecuaţia şi denunţă oare
cum fondul convers iţiilor ce vor 
avea loc la Koşiţe.

II. In acelaş timp însă au inter
venit elemente noui care să facă 
necesar , acest schimb de vederi. în
tâlnirile diplomaţilor sau  dovedit, 
în timpul din urmă, ca un bun de- 
fijtţitiv câştigat pentru cauza păcii. 
A fost d. Kanya Ia Paris, şi d-nii 
Goemboes, Litvinov şi Dollfuss la 
Koma. Rezultatele se văd în rela
tivul echilibru al afacerilor conti
nentale şi în micile dar numeroase
le amânări ale conflictului a rm at

zuri se vor plămădi conversaţiile 
dela Koşiţe. Am văzut că in confe
rinţa dela Sinaia, din 24, 25, 26 şi 
27 Septembrie a. c. s’au preconizat 
soluţii pozitive, cum colaborarea 
instituţiilor economice din cele trei 
tăn, tarife comune feroviare, poş
tale, fluviale şi aeriene, unificarea 
dreptului comercial şi vamal, coo
perare statistică şi colaborarea băn
cilor de emisiune. S'a muncit enorm. 
Prea puţin se cunoaşte din éfortul 
gigantic al celor trei miniştri: Ti
tulescu, Beneş, Jeftici.

Dacă lucrul se petrece cu bună- 
credinţă, cu atât mai bine.

Romulus Oianu

America bacchica

Prin urmare, nu relaţiunile cu
Rusia; cârc nu pot fi angajate în- 
t ţ o  discuţie valabilă decât într’o 
conferinţă specială a celor, trei mi- 
n.ştri şi după foarte gingaşe calcu
le de oportunitate politică, — ci 
probleme mai mici şi mai imediate 
vor preocupa, în întrevederea dela 
Koşiţe, pe d-nii Titulescu şi Beneş.

Dealtfel, în „Lidove Novini“, d. 
Beneş, fără să-l fi văzut în preala
bil pe d. Titulescu, deci fără să cu
noască ipotezele ce se fac la Bu
cureşti în legătură cu întâlnirea 
dela Koşiţe, scria deunăzi un arti
col, lămuritor pentru substanţa 
problemelor ce vor fi luate în dis
cuţie: „Cu aliata noastră comună 
România, am lucrat în mod cinstit 
si loial pentru menţinerea păcii, 
convinşi că prima condiţie a păcii 
este această observare a angaja
mentelor internaţionale şi crearea 
unei colaborări internaţionale pe 
baza tratatelor“. Aceste vorbe sim
ple, observarea angajamentelor in- 
ternaţionale", rezumă un întreg 
program, care este al Micii înţe
legeri.

III. Dar mai este ceva. Societa
tea Naţiunilor trece prmtr’o criză 
de prestigiu. A primit lovituri gre
le. E paradoxal că a fost lovită, 
chiar din rândurile micilor state, 
tocmai instituţia care apăra princi
piul democrat al egalităţii popoa
relor. II apăra cum putea. Slab; 
suntem de acord. Astăzi glasul dela 
Geneva tinde să tie înăbuşit- D. 
Beiieş a fost martorul ocular al 
ultimelor manevre de acolo, în timp 
ce d. Titulescu îşi îndeplinea misiu
nea în Orient La 1 Noembrie, d. 
Beneş a făcut, la Praga, în faţa co- 
misiunii Afacerilor Străine, în Par
lament, un expozeu, cu care pri
lej a arătat dovezile unui complot 
împotriva Societăţii Naţiunilor. Tot 
între timp, d. Beneş, a avut, la Vie* 
na, un schimb de vederi cu cance
larul Dollfuss. Chiar în acest mo
m ent la Praga, Mica Înţelegere E- 
conomică a început lucrările unei 
experienţe comune, de economie di
rijată în materie de comerţ extern.

Când simt atâtea chestiuni pe 
planul internaţional, şi cu un carac
ter atât de vital, atât de imediat 
pentru noi, ar fi o eroare să se vor
bească la Koşiţe, despre altceva. 
Iată pentru ce credem că momentul 
este bine ales, şi că un schimb de 
impresii este mai mult ca oricând 
necesar.
, IV. Mica înţelegere se află astăzi 

instruită de o bogată experienţă. 
Armătura economică de care se 
dublează arată că d-nii Titulescu, 
Beneş şi Jeftic: au măsurat întin

Dolarul coboară cu plăcere din 
preţul lui, dăruiadu-se generos popu
laţiei modeste de pe întinsul conti
nentului american. Această epoci de 
democratizare a lui, in ţara unde re
prezenta singura aristocraţie, coinci
de cu tot ielul de fenomene. Sub is
torica domnie a lui Roosevelt grani
ţele de coaste ale continentului s’eu 
deschis vinului, divinitste al cărei 
cult s’a desvoltat de totdeauna pe pă
mântul vesel şi vioi al Europei. Fii 
ai acesteia, Americanii i-au Împru
mutat întâi civilizaţia materială, a- 
cum îi iau vinul şi pe urmă vor ajun
ge la suflet. Clipa este cu deosebire 
însemnată. Suntem în faţa unei refor
me ca a lui Luther. Veselia vinului 
care se va răspândi cu iuţeală conta
gioasă în populaţiile muncitoare şi pe- 
trecireţe ale Americii —  este tnfri- 
ţitoare. Visul fiecărui American în
stărit de a semăna cu un fracez la 
spirit şi desih voituri, se va îtbindi. 
Cici Francezii sunt Europenii tipici 
pe temeiul vinului, Explozia de bu
curie cu care desfiinţarea prohibiţiei 
a fost primită în toate statele yankee 
dovedesc un instinct fratern în aceşti 
îndârjiţi materialişti şi excesiv de se
rioşi iu materie de agonisire a vieţii, 
oameni, care stint Americanii. Opri
maţi câteva veacuri de greutatea lup
tei pentru câştig — oricât de sigur şi 
bogat ar ti fost acest câştig — ţi  iri
taţi de lipsa unei sublimări aşa de 
puţin violente şi aşa de eficace a bru
talităţii, pe care o dă uzul înţelept al 
vinului, Americanii respiri astăzi o 
libertate pe care nu le-a dat-o seif- 
guvernământul republican«  Se vese
lesc că vot putea bea şi chefui in voe. 
E un motiv serios de veselie, cu a- 
tât mai serios cu cât, după cum ve
deţi, e filosofic.

America, se zice, n’are o conştiin
ţă de sine în sens radical. După vorba 
lui Alceu, cântăreţul grec al mării şi 
vinului, „vinul e oglinda omului”. De
scuia încolo Americanii _ aceşti
stângaci şi prea fireşti oameni — vor 
şti să cocheteze. Căci vinul dă 
putinţa de a învăţa cochetăria spiri
tuală şi fizică. Oglinda e vinul fe
meii frumoase şl vinul e oglinda băr
batului. Conştiinţa de sine se învaţă 
ptintr’un fel de uşurinţă îndemânati
ci de a crea şi a reflecta in acelaş 
timp, asupra mişcărilor tale.

La Broadway în faţa unui dancing o 
efigie înfăţişând prohibiţia, a fost a- 
şezată intr'un sicriu, şi purtată prin 
marile artere ale New-Yorkului trasă 
de o cămilă. D. Phillips, care îndepli
neşte funcţiunile de secretar de stat, 
a lansat la miezul nopţii proclamaţia 
prin care confirmă al 21-lea amenda
ment la constituţie ce desfiinţează 
prohibiţia. Iată o proclamaţie şi o ce
remonie istorică pentru vastul conti
nent al cărui gâtlej, din timp înde
lung stă uscat.

R iscurile ş e f ie i» *

Un o b le c i iu  e le c t o r a l :  t in e r e lu l

Dragoş Vrânceaitu

Un element nou in politică; tine 
retuL

E un semn al vremurilor, — 8* 
ceasta apariţie a tineretului, cu or 
ganizaţii aparte in structura par
tidelor. Cunoaştem originile aces 
tel adăugiri: este o imitaţie a or
ganizaţiilor comuniste şi fasciste,
— o încercare a vechilor formaţi1 
democratico burgheze de a se re- 
înoi, de a căpăta un aer de pros
peţime, de a adăugi şi un spirit de 
frondă.

Tinereţea are o singură însu
şire; capacitatea de exaltare. Anii 
pun adesea omului plumb în aripi; 
elanul se frânge, şi aripile entu
ziasmului bat tot mai ostenite, tot 
mai sceptice •*•

Tinereţea are însă o mare ca 
pacitate de exaltare pentru o idee, 
pentru o utopie, pentru orice des
făşurare de energie. Există, in o- 
mul tânăr, un surplus de energie 
ce se vrea cheltuită şi risipită cu 
ştrengăreasca voioşie a entuzias
mului. Nu i spăimântă absurdul Pe 
tineri, şi deaceea c] nu ezită să 
pornească nepăsători în aventură.

Călătoria spre ţara utopiei for
mează un atribut romantic al ti
nereţii

Partidele ordinei burghezo-demo 
cratice au avut totuşi întotdeauna 
o oarecare temere fată de această 
exuberantă a tinereţii, gata de a 
se lăsa ispitită de orice idee mai 
îndrăzneaţă. Mişcându-se pe linia 
mijlocie, — repudiind toate aspec
tele desordinel, fie şl neorânduiala 
entuziasmului, — dorind calmul, 
acel mers potolit al vieţii, era fi
resc ca partidele democraţiei bur. 
gheze să ment'ne timp îndelungat 
tineretul la carantina unei severe 
ierarhii. Acţiunile revoluţionare a - 
veau interes să se sprijine tocmai 
pe aceste însuşiri dinamice ale ti
nereţii. Voinţa impetuoasă a înol- 
rii, râvna de a face o boroboaţă 
bătrânilor paznici ai ordinei, febra 
romantică şi gustul pateticei utopii,
— puteau fi toate cu folos înrolate 
sub flamura insurecţiei

Tinereţea priveşte înainte fiind
că nu are trecut; de aceia tinere
tul este elementul revoluţionar 
prin excelentă. Acolo unde alţii 
sunt retranşati în amintiri şi simt 
legăturile puternice ale trecutului

cet tineri sunt halucinaţi de viitor; 
in portul trecutului n’au svârlită 
ancora nici unei amintiri». Neavând 
frâna puternică a spiritului critic, 
au in schimb febra unei nerăbdă
toare vointi de afirmare, — ispi
tit! de romanticul oricărei năluciri 
gata de a îmbrăţişa bravada ori
cărui radicalism.

Şi comuniştii ca şl fasciştii au 
organizat aceste nerăbdări Inoi- 
toare, «— au format din tineri echi- 
peie de asalt ale tineretului. Fireş
te, aceste echipe au avut succes; 
au tăcut pârtie de entuziasm, au 
antrenat, an format fermenţii ac
tivi ai unei transformări a spiritu
lui public. De aici imitafia servilă 
a partidelor burghezo-democrate, 
care şl-au organizat un tineret de 
circumstanţă.

Apeluri către tineret, cuvântări 
de preamărire a tineretului; tot ce 
poate zăpăci o tineret® lesne cre- 
zătoare a fost utilizai» Şi iată o 
nouă prejudecată; tineretul.

Nu-i nici o calitate, nici un de
fect; o simplă fază in desfăşura
rea vieţii», lată ce se uită de con
vertiţii fa apologetica tinereţii!.» 
Dar partidele burghezo-democrate 
nu pot invita la nici o  aventură, 
nu pot ispiti gustul romantic al ti
nereţii, nu pot oieri nici o p e r
spectivă de frenetică exaltare. Şi 
fardul înoitor pe care ele îi utili
zează nu înseamnă nimic pentru 
seducţia tineretului; în schimb, în
seamnă enorm pentru slăbirea a- 
celel necesare frâne a spiritului 
critic.

Partidele burghezo-democrate şi- 
au pierdut cumpătul: au fost sur
prinse de vârtejul evenimentelor 
şi au abdicat dela rolul pe care îl 
aveau de a opune erorii entuziaste, 
utopiei violente şi rătăcirii agresi
ve ac®a cumpănire de judecată a 
experientii, acea puternică frână a 
simţului critic. Vinului turbure al 
tinereţii să 1 se opună matura pru
dentă, pentru a înlesni o cadenţă 
armonioasă a vieţii. Ce s’ar ii ce
rut dela generaţiile mature? Pres
tigiul unei autorităţi morale, acel 
exemplu al unei devotări curate 
fată de ordinea socială pe care vor 
s*o menţie. Nici vârsta înaintată 
nu înseamnă o calitate în sine; 
prestigiul anilor îl dă vrednicia

consumată în shijba unei idei. In 
faţa dezordînei romantice, să se 
opună echilibrul luminos al clasi
cismului ; în fata radicalismului 
utopic, — realismul cuminte al 
experientii

Aşa s’ar fl cuvenit să se desfă- 
şure viata noastră politică; nu 
prin apeluri „către tineret”, nu 
prin acea deşănţată apologie, in 
care pe bună dreptate tineretul nu 
citeşte decât o laşă abdicare. De 
ce nu opun febril romantice, — 
lapidara replică a faptei, elocînţa 
exemplului ? Un devotament că
tre Stat, o siguranţă de comandă, 
o robusteţă de judecată, un curaj 
ai iniţiativelor, — pot intimida en
tuziastele bravade ale unei tinereii 
iubitoare de frondă, prin Înseşi 
atributele vârstei Nu vad acea 
masivă înfruntare a acestei tul
burări de primăvară ; fireşte, — 
vorbesc de Înfruntarea prin con
cepţia unei cuminţi rânduell în 
organizarea Statului, prin exemplul 
unei siguranţe . în conducere.

Când bâjbâl când te tot datini 
sub respiraţia îndoielii, când o s 
cilezi intre atitudini protivnice, — 
nu este nici o mirare că ai pier
dut autoritatea. Experienţa nu mai 
promovează nici prestigii şl nici 
soluţii. Iar această laudă fără mă 
sură, electoral adresată tineretu
lui, indică aceiaşi tactică băloa*ă 
a partidelor; tactică ce a triviali
zat bunul simţ al ţăranului până 
l-a deşuchiat prin cea mal desme 
tică şi mai neruşinată demago
gie.

După ţărănime, a venit rândul 
tineretului, — promovat obiectiv 
electoral

Vă imaginaţi ce generaţie se va 
ridica sub ocrotirea acestor aten
ţii electorale?

Elita conducătoare de mâine va 
va fi exact de aceiaşi calitate ca 
şi ţăranul care nu mai poate pro - 
duce grâu de export ■•»

Nu violentele extremismului pot 
lichida ordinea socială, — ei acea 
surpare interioară, conştiinţa in 
timă a unei inferiorităţi ce se spo
vedeşte involuntar în ezitările d e 
ciziilor, în nesiguranţa atitudini * 
lor !...

Pasnfil Şeicaru

Semnalmente de intimidare
In ultimii ani, şi ca deosebire 

după asasinarea lui Mateotti, când 
regimul fascist s’a înăsprit, Musso
lini a făcut câteva legi care lichi
dează complect ultimele rudimente 
ale statului democratic şi exclude 
crice posibilitate de revenire. Mai 
întâi, cenzura presei, care -— inte
grată statului fascist, — îl ser
veşte necondiţionat. A doua lege 
este aceia care dă puteri dictato
riale capului guvernului, (capo del 
governo) eliminând orice fel de 
defecţiune politică în conducerea 
statului, fnsfârşit, abolirea parla
mentarismului închide complect 
acest capitol, lăsând în seama 
unei singure persoane mişcarea 
unei întregi naţiuni.

Sprijnită pe aceste legi de or
ganizare Interioară Italia evoluiază 
către dominaţia Iumei. Toată miş
carea diplomatică a Ducelui nă- 
zueşte către circumscrierea politi
cei mondiale in jurul idealului et
nic. Politica Italiei în B alcani: 
protectoratul Albaniei; amiciţia 
nezdruncinată cu Germania (Hit
ler este considerat in Italia ca un 
elev al Iui Mussolini) — prietenia 
cu Sovietele şi Statele-Unite sunt 
tentaculele de acaparare a lumei 
în cercul de influentă al Romei. 
Italia nu va putea fi niciodată în
vinuită că a încheiat un pact de 
amiciţie cu Sovietele. In Italia nu 
există şi nu va exista pericolul co
munist. Mişcările diplomatice ale 
Italiei sunt mişcări libere într’o 
lume care pârâe din încheeturile 
putrezi ale democraţiei. Dar dela 
acest respect pe care lumea civi
lizată îl datoreşte Romei imperiale 
şi până la ultimul discurs al lui 
Mussolini ţinut in faţa Marelui 
Consiliu fascist este o distanţă pe 
care Ducele a traversat-o cu paşi 
de gigant. Directoratul celor 7 pu
teri, pe care Mussolini caută să-l 
reabiliteze la Liga Naţiunilor, 
poartă pecetea dorinţei exprese a 
Ducelui de a impune punctul de 
vedere al Italiei. In compunerea 
acestui directorat Italia are o si
tuaţie dintr’un început privilegiată. 
Se sfarmă dreptul la viată ai tutu
ror naţiunilor şi se stabileşte o 
erarhie arbitrară. Mussolini nu s’a 
sfiit să precizeze chiar că Italia 
fascistă se ridică împotriva prin
cipiului egalităţii de drepturi a tu
turor naţiunilor şi justifică princi
piul ierarhiei naţiunilor şi disci
plinei care dictează supunerea ce
lor mat slabi,

Toată această chestiune, înfăţi
şată în date teoretice, poate fi 
acceptată şi discutată, dar atunci 
când principiul cată să se închege 
intr’un fapt real datele problemei 
se schimbă complect. Mai întâi, 
najiunile sunt valori calitative, 
aşa încât nu poate fi vorba de o 
erarhie propriu zisă. Cervantes nu 
este mai mare decât Dante. A pro
clama principiul ierarhiei naţiuni
lor înseamnă a svârli o insultă
toare umilinţă care nu poate fi 
justificată decât printr’un orgoliu 
exagerat. Naţiunile europene au 
drepturi istorice, geografice şi de
mografice care nu pot fi negli
jate. ,JSumnerea celor slabi”, în
seamnă dreptul celor puternici de 
a domina, de a robi, de a impune 
prin sabie $i prin silnicie domina
ţia imperialismului

Ierarhia naţiunilor este o idee 
de grandoare, delirantă, ca şi cea
laltă care rezervă rasei nordice 
toate virtuţile. Toată reforma pe 
care o cere Mussolini Ligei Naţiu
nilor se reduce la'nevoia de domi
naţie a Romei. Pentru cei naivi ea 
poate fi o provocare de războiu, 
Să nu uităm însă că Mussolini a

precizat odată pentru totdeauna., 
că Italia nu vrea războiu, şi toats 
înarmările ei şi politica diploma
tică le justifică prin nevoia de 
a fi respectată şi ascultată. Italia 
însăşi se socoteşte nedreptăţită, 
iar aceste transformări pe care 
Mussolini le cere Ligei Naţiunilor 
nu sunt altceva decât semnal
mente de intimidare.

Nrcolae Roşu

Permisul de trădare
Doctrină puerilă, clocită în tigva 

unui gazetar care a aplicat metodele 
filologiei in interpretarea fenomene• 
lor economice de-acum un secol, 
marxismul este prototipul dogmei ab. 
stracte de bibliotecă, a cărei izolări 
de realitatea practică are ca rezultat 
nesocotirea importanţei pe care o aI 
in organizarea muncii umane: open I 
intelectuală care precede pretutin- 1
deni munca, energia care o discipli
nează, responsabilitatea care suportă | 
riscurile întreprinderii, apoi direc
ţia, concepţiunea creatoare, coman
da... Intre 1914 şi 1919, _  apoi după |  
război până spre 1928, au tost expe
rimentate prin ţările Occidentulai| 
toate formulele recomandate de teo
reticiana socialismului: municipali-/ 
zarea, cooperatismul, naţionalizarea,! 
regia, socializarea, colectivismul, ia-l 
dustria de Stat.» Ar fi avut astiel so l 
daliamul excepţionale ocazium d«l 
a-şi dovedi superiorităţile şi virtuţi\ 
ie: bancrutat şi risipitor s’a dovedit" 
pretutindeni, totuşi.

Inventat de rataţii burgheziei, ca ?i| 
comunismul (fratele său mai logic), 
— socialismul nu prinde astăzi nicâ- 
eri chiag, prin sufletele muacitoriloi 
sau sătenilor noştti. Unde aţi pome] 
nit oare D-stră să germineze utopii 
Ia lucrător sau la ţăran?... La aoeş 
se poate cel mult ivi ura pentru 
varişdl de muncă, pizma pe holda tie/ 
cinului, ori invidia pe proprietar 
cu mai frumoasă moşie ori nevastă/
Ideea falsă, însă,__ montată ca seu
lă de excitare a celor mai degradant<| 
şi mai egoiste pasiuni, — asta intőt 
deauna un intelectual a făurit-oI

Când ocnaşul Bujor a fost ptema\ 
tur şi intempestiv slobozit din mos 
cheea de sare dela Doftana, autorita\ 
tea românească a facilitat astfel tu 
rrsmnl unui asemenea vintuxător dd 
ecraziti revoluţionară. In ce scop,  
sau cu ce interes?.'.. Uite-aşa\ Pen/ 
trucă revizuirea verdictelor de cos 
damnare a agitatorilor este o opera{ 
ţiune de. strict drept democratic. Ai 
mai scris-o aci: un sistematic discrel 
dit apasă asupra acuzaţiunii, în aces 
funest regim al partidelor, deopotxif 
vă interesate ia defăimarea represiu 
nil, adică la escamotarea răspunderii 
lor fi  la minimizarea sancţiunilor. PA 
deasupra, surghiunul (peste hotare 
sau în subsolul puşcăriei) procură rij 
totdeauna In democraţie o chezăşi] 
de nimb mucenicesc. Ocna, — aces
exil în pagoda de cristal salin,_ t<J
face iarăşi interesant şi simpatia 
drapat ia togi de victimă, ocnaşul 
liberat sub presiunea milosteniei pal 
blice devine astfel idol pentru gloat 
sentimentali şi impulsivi, ale cir 
mituri romantice paralizează apa 
cele mai imperioase reacţiuni de de 
fensivă socială. Pe acest itinerarh 
şi-a dobândit comunistul Bujor oii/ 
cialul său brevet de agitator, echiva\ 
lind in ochii cetăţenilor cu un sutee 
tic permis de trădare.

Când ne sdrelim citirile carabineI 
lor de tâmplele atâtor gardişti supli 
mentán, pentru ce nu găsim in noi 
şi prudenţa necesară spre a ne sperii 
de ivirea acestor suplimente de 6aa| 
difi?—

Ion Dimifrescu»

Păreri libere

Miracole nanlraniaîe
de dr. S. IRSMESCU

Socoteam, că polemica cu d. Si- 
mionescu e suspendată aşa cum de
clarase direcţia ziarului .Dimineaţa’’ 
până ce colegiul medicilor, unde d. 
S. e chemat să se explice ca şi Mi
nisterul sănătăţii se vor pronunţa 
asupra cazului său. Cum a ripostat

derea şi conţinutul problemelor la a insistat să 1 se publice răspun-
căpătâiul cărora sunt, cu nădejde, j Ui, —KeJ. a a|?anit ^  .Dimineaţa’̂
chemaţi In calea acţiunii lor stan de ^  5 Decembne — în buna logica qheraaţi- In calea actrami lor stau yin acest artic0l pentru a risipi
insa serioase diticultaţi. Una dintre curente false cari J  putea lfi£
ele este ca schimburile intre Ro- nedumeriri in opinia publică.
rpama şi. Jugoslavia sunt aproape j Imi trebue mult curaj şi multă
excluse, fiindcă produsele lor agri- răbdare să continuu discuţia in
cole simt. identice. Altă dificultate care am fost tárát prin procedeele
este economia mixtă a Cebosjoya- ci-lui S. N’am luat un moment ln

serios metoda sa (?) şi el ştie cuciei. Insfârsit, a treia, este teza au-
cât scepticism am primit, când s’a

Când mi-a arătat că vine cu vacci
nul lui Friedmann, tratament de 
mult deacam.cat. tie tot-i _ run 
competinte, i-am spus categoric că 
am o opinie deja formată asupra a. 
cestui vaccin din tot ce ştiam asu
pra lui, în urma comunicatelor co
mitetelor de luptă contra tubercu
lozei din Franţa şi Gear, a ni a sem
nate de cameni «le înaltă valoare 
ştiinţifică sj morală. Cum insista 
sâ-1 încerc la sanatoriul Filaret, am

rău când sunt injectate la diferite 
animale.

I-am cerut însă că tocmai din 
cauză că nu acord nici o încredere 
acestei metode să renunţe la recla. 
me în ziarele extramedicale şi prin 
conferinţe în ateneele populare ca 
sâ-i proclame succesele. Publicul 
incompetent putând fi ameţit prin 
afirmaţii cu nimic întemeiate făcute 
insă cu indrăsneală risca să fie in
dus in eroare. Dacă in realitate a 
vea o bază cât de puţin ştiinţifică
in această metodă,_calea cea mal
firească de urmat era să expună 
principiile care l-au călăuzit s’o a- 
dopte şi să prezinte observaţiile bol
navilor trataţi la o societate medi
cală. N’a voit să ţină socoteală de 
aceste sfaturi — ştia perfect ce

admis această experimentare ca farsă enormă se ascunde sub pre
să ! conving nu atât pe el — cred. tenţiile sa le_şi ş l  a continuat ex-
Că ştia perfect că n a găsit nimic 
cât pe cei ce-1 susţineau că vacci
nul n’are absolut nici o valoare. II 
ştiam pe de altă parte inofensiv de 
oarece bacilii din el, ciuperci nevl-

hibiţiile.
Aveam atunci datoria _ sunt şi

director al Societăţii pentru profi
laxia tuberculozei _ să intervin os
oarece nu puteam tolera mai de-

jocură a unor elementare regule de
etică profesională.

Discuţia care în bună logică tre
buia să fie făcută în societăţi de 
medici a fost astfel adusă- in presa 
mare. Aveam tot dreptul ca repre
zentant al unei societăţi de profila
xie a boalei, care e şi o societate de 
profilaxie morală, urmând exem
plul execuţiilor făcute aiurea să 
procedez la fel. Nu era nici prezum
ţie, nici suficienţă, de oarece aveam 
toate . elementele ca să motivez a- 
ceasta - atitudine. Ca să lămuresc 
opinia publică am preferat să arăt 
pentru ce miracolele d-lui S. sunt 
şi absurde Şi ridicole, şi cu câtă 
lipsă de scrupule încearcă să insele 
buna credinţă a- naivilor totdeauna 
dispuşi să asculte poveştile făcăto
rilor de minuni.

E o dilemă din care d. S. nu poate 
să iasă: sau întrebuinţează vaccinul 
Friedmann şi atunci nu face nimic 
_  consensul e general în această 

privinţă şi intr’o . monografie re
centa a lui Rikman (editura Er.lce,

mar şi drastic — sau unul modifi
cat şi atunci e obligat să arate în 
ce constau aceste schimbări ca să 
se cerceteze întrucât vaccinul do
bândeşte alte proprietăţi. De fapt 
insă n’a găsit şl n ’a modificat ni
mic. Intr’o lucrare din 1632, Gaston 
Daniel, citează între alţi medici şl 
pe d. S (pag. 329 a  următoarele) 
că întrebuinţează vaccinul Fried
mann.

Oând în Franţa, vaccinul Fried
mann a fost intends, în Iunie 1932, 
d S. a recurs la un camuflaj, de- 
numindu-1 altfel. Oricât l-ar de
ghiza insă, ca să-i dea o nouă stare 
civilă, el recunoaşte că e o emulsie 
de bacili vii de broască ţestoasă. Fa
bricat la Lipsea sau in oficina unul 
dispensar din Paris, el rămâne ace. 

iaş bulion de bacili saprofiţi, inca
pabili să dea imunitatea şi să albă 
deci vreo acţiune preventivă sau 
terapeutică. In loc să caute să se 
dezvinovăţească îşi permite să ne 
aducă metode de vaccinare care 
când sunt imitate sânt de mult ră

Friedmann care s’au prezintat la t 
câteva rânduri la mine, i-am trimişi 
Ia plimbare — şi dacă sunt camu-l 
flate sunt de resortul poliţiei $anl.| 
tare şi judiciare. Faţă de aceste 
fapte d. S. crede că poate ripostai 
cu insulte,
In .Dimineaţa” dela 5 Decembrie 

are un articol plin de injurii ia 
dresa mea. Injuriile nu sunt 
argumente! Nu mă voi scobori 
întrebuinţez un ton identic, deşii 
mi-ar fi uşor să găsesc expresii câtl 
de aspre ca să-i înfierez atitudinea^ 
Termenul de impostură e cel 
blând din cele ce i se pot aplica şi| 
1-aş putea perfect motiva.

Când încearcă să răspundă la a r i  
ticolele mele îngâimeazâ neadevă-l 
ruri. Indărătiiicia cu care persistâi 
să susţină că i-am Întins o cuisăl 
oferindu-i pentru experimentare! 
bolnavi prea Înaintaţi la care mira-| 
coiul nu mai putea să opereze, e del 
o rea credinţă care depăşeşte orîce| 
limită.

Tot personalul medical ai sauato.|
___  a i » i i
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30 LEI

Cuprinzând pe lângă partea calendaristică, o tre
cere în revistă a tuturor evenimentelor mai impor
tante din anul 1033. Deasemeni conţine un bogat 
şi variat material literar, artistic, ştiinţific, recrea
tiv, informativ şi cultural.
COLABOREAZĂ: H. Blazian. B. Brănişteanu, Scar• 
lat Callimachi, P. Daniel, V. Demetrius, Const. Graur, 
M. Grigorescu, G. îbrăileanu, 1, ŞL loachimescu, 
Barbu Lăzăreanu, Veluria Mileva Marcovicî, AprU 
liana Mediana, Alex. F. Mihail, Corneliu Moldo- 
vana, A. Munte, L, P. Nasta, G. Niculescu-Basu, /. 
Pillát, N. Pora, Scrutator, L, Sebastian, Ing. /. Şer- 
ban, Sixtina, Sym, l. X. Uranus, Verő, V. Votculescu, 
dr. Yarec.

O copertă şi numeroase planşe în colori, 
după tablouri semnate de B’Arg, Th. Pal
ia dy, Enea, Sterian, Feodoroff.

Câteva sute de ilustraţiuni şi un reportaj fotografic 
al d-îui I. Berman.

Almanahul ziarelor „Ad ev er  a l“ şi „ D im in e a ţa “ 
este astfel lectora cea mai agreabilă pentru familii

DE ZIAXEp E  VANZARE LA TOTI LIBRARII ŞI CHiOSCARII

MINIST APARAREI NAŢIONALE

Licitaţie
Batalionul Trupei M. A. N. tine H- 

It&ţie publică pentru aprovizionarea
B came, necesară hranei trupei pe 
Imp de un an» in ziua de 19 Decem- 
ria 1933.
Condiţiuniîe se pot vedea zilnic 

b sediul batalionului Cazarma Co- 
toctnl,

Somând. Bat. Tr- M. A- N- 
Maior G. POPESCU

Pentru d> primar 
ai sect. II Negru

Cetăţenii din cartierul Şoseaua 
lancul’ui, roagă pe domnul primar 
Alex. Donescu să intervină la S- !• 
B. ca odată cu instalarea nouei linii 
de tramvai prelungite, să se instaleze 
Sn capătul fiecărui stâlp lumină elec
trică, îmbunătăţind prin aceasta cu 
mult circulaţia în timpul nopţii pe a 
ceastă arteră destul de frecventată.

Actualmente şoseaua Iancului este 
luminată cu lămpi destul de rare şi 
prin instalarea liniei S- T. B-, stâlpii 
împiedică împrăştierea luminei.

C a th é tu fk ,
Baloane tie §&pun

M i c u l  ár M i c a

V in eri 8 D ecem h r.e  1393
m  an, BUCUREŞTI 

18: Bursa, cota apelor Dunării. Con j 
de prânz (plăci): Uvertură la 

•Liliacul" « Job. Strauss. exec* de 
K simfonică Uajos Bela (O). Fan 

din .»Puterea destiiiului" de Ver
di» exec, de orcix- simfonică din Mi
lano» condusă de Manfred Gurlitt 
(Polydor). Cântecul luntraşilor pe 
Volga »i Cântecul Volgái, cântate de 
Corul Cazacilor Uschakow, dirijat de 
Jorekaja (OK Sânge vienez, vals de 
lob. Strauss, exec, de orch. Operei 
Ön Berlin, dirijată de prif. Hugo Hű

ti (O)« Allo 1930. potpuriu de schia 
de Borchert. executat de orch- 

Ja jos Bela (O).
J4: hadio-jurnal.

‘ 14.16: Muzică uşoară (plăci).
18: Orchestra Radio. Lorlzing: U- 

rertură la opera ..Wildschütz". De- 
Bbess Copelia» suită de balet. Verdi: 
'aniezie din „Aida". Jih- Strauss : 

Be! uns z’Haus, vale.
, 19: Radio-lurnal.

3945: Orchestra Radio, Millöcker: 
•otpuriu din opereta „Studentul cei- 
*tor”. Dvorak: Legenda No. 2. Dvo- 
■ak: Dans slav No. 1. Becee: Legen

de d'amour» serenadă (soli vioiină: 
D. Teodora). Ackerans: Melodie în
cântătoare (solo vioiină: D- Teodoru). 
Siusa: Freundschaft, marş.

20: Ing- Alexandru Perieteanu 
(preşedintele Institutului de Conjunc
tură). Criza şi tehnica.

20.20: Muzică vocală. (Lied-urL 
(plăci): Floarea de Lotus de Schu
mann şi Serenad în re Brahms, cân
tate de Leo Schlezak (HMV). Cântec 
pe apă şi Gretchen torcând, de Schu
bert, cântate de Elena Gerhardt (H- 
M. V-). Der Doppelgänger şi Popas

de Schubert» cântate d© Alexander 
Kipnis (C).

20,45: T. Arghezi: Figuri din treeu- 
ul românesc.

21: Plăci. , i i i
21,10: N. Davidescu: Lectură-
21.30: Concert european din Au

stria (VienaC, executat de pruh. Fiiar 
monică vieueză, dirijată de Oswald 
ivabasta- Solistă: d-na Lotte Leh
mann. Schubert: Simfonia IIIa-a In 
re major (1. Adagio maestoso — Alle 
gro con- brio, II. Allegretto; III. Me- 
uuetto vivace, IV. Presto vivace). 
Hugi Wolf: a> Mignon (Johann Wolf
gang Gotthe): b) In umbra buclelor 
tale (Paul Heyse); Joseph Marx: a> 
l'e-a mişcat dragostea; b) Noapte de
licioasă (Otto Erich Hartleben); c> 
Ieri mi-a adus trandafiri (Tekla von 
Lingen).

22,30: Continuarea concertului vi© 
nez. Franz Schmidt: Simfonia Ii-a în 
mi bemU major (I Vivace); H Alle
gretto con variazione; III Finali).

23, 30: Concert de muzică vieneză, 
retransmisiune dela Yiena, dar de 
Wiener Symphoniker» dirijat de Jo
sef Holzer. y

'Amicul meu Atanasie Troacă — 
pentru prieteni, Tănăsică — e un tip 
ciudat, L-aş putea numi,,, „Vânătorul 
de ocazii“, lntr'adevăx, Tănăsică păru 
deşte ,,ocaziile", ca psica şoarecii.

O nesfârşită serie de desamăgiti na  
isbutit să-l curariseascâ de meteahna 
asta. Citeşte cu atenţie „Mica Publi
citate" a tuturor z.arelot, caută să 
pătrundă înţelesul integral al anun
ţurilor, cererilor şi ofertelor de ser
vicii şi chiar al limbajului abreviat de 
la capitolul „Corespondenţe". Şi, după 
o severă selecţ.e, Tănăsică începe 
să-şi redijeze ofertele...

A  cheltuit o avere întreagă numai 
cu timbreie poştale; iar rezultatele 
sunt departe de a-i compensa sacri
ficiile făcute, El însă e convins că, 
odată şi-odată, tot pe calea asta va 
da lovitura cea mare Dar> până a-
tunci, câte na păţit de pe urma ace
stei maniil.M

O menajeră (.JDoamnâ tânără, fru
moasă, de bună fam.lie, caută loc me
najeră, domn serios, singur, bine si
tuat,.,“) pe care o angajase, ca să nu 
piardă ocazia, i-a furat un ceas de 
aur şi trei mii de lei, uitaţi pe nop- 
t.eră.

Un automobil (JJlarcă bună, per 
fectă stare...'“) pe care s’a grăbit să-l 
cumpere, cu ochii Închişi,, s’a dovedit 
a fi o adevărată „rablă", pe care a 
trebuit s’o revăndă cu un sfert din 
preţul de cost

Dar ce stau eu să vi k'înşiri Lista 
decepţiilor aracului meu e nesfârşită. 
Şi cu toate astea nu se descurajează. 
Dimpotrivă, consideră eşecurile aces
tea ca un purgatoriu prin care trebue 
neapărat să treacă, înainte de a păşi 
in raiul la care aspiră„„

Aseară insă fam văzut, pentru pri- 
ma oară, descurajat şi amărât. Avea 
ş, decel Judecaţi şi d-voastră;

II pusese dracul să se amestece în 
„corespondenţa" pe care ,,Micul” o 
purta cu „Mica“, la tubtica „Diver
se“ a ,M ‘c i Publicităţi“ din coloane
le unui mare cotidian,

Nu ştie nici el ckce, dar numele de 
„Mica“ ti atrăgea, irezistibil, Şi-a- 
tunci, uzând de un procedeu cate se 
bătea cap în cap cu delicateţa, a în
serat în ziarul cu pricina, următorul 
anunţi

„MICA, vino Marţii 5 cor. ora şa

se bâtbâe, (Parcă avea presimţirii).
Şi, când ii era lumea mai drşgăt un 
vlăjgan dela altă masă — Tănăsică 
pretinde că şi-a Închipuit imediat că 
e Micu — s’a apropiat de el, cu pri
virea cruntă şi cu pumnii încleştaţi. 
Iar până să se ridice Tănăsică şi să 
apuce şi el să spue o vorbă, Micu 
i-a tras două perechi de palme. Şi 
aşa a răsunat de tare toată berăria, 
că parcă spărsese cineva patru „si- 
foam” de cele mazL.

Geur Patrick

Cărţi-Reviste
A apărut „învăţământul primar î- 

cultura poporului” nr. 1-2. Buletin da 
îndrumări, înfăptuiri, cronică, biblio 
grafie. Redacţia: Direcţia Educaţie» 
poporului. Bucureşti, str. Berthelot 
nr. 28.

A n d ré  M a lra u x  
d is t in s  cu  p re»  
m iu l G o a c o u r i

PARIS 7 (RadOr). — Premiu»
Goncourt a fost decernat astăz* 
d-lul Andr<) Malraux, pentru car
tea sa intitulată „Condition bo
rna ine“.

Solemnitatea decernării pfemht 
Iui s’a desfăşurat, ca în fiecare au 
In sala restaurantului din place 
Gaillone, in care Academia Goa 
court Isi are sediul

LA M A X I M  X .1 U - Z A U
Cbjjfna succes

lată  precedent
(siebru l ccisilc >■„ JOE CASSIDY

HUSUHaU 
BAR-OANCiKC 

Dela Mony* ten ter 
fîâew-Yo»!* 

O M U L F&N9M EN

V in e r i 8  D eceem b ri©  1933

Pentru prima oară au asistat la 
această solemnitate numeroşi zia
rişti şi operatori de cinematograf.

Tot astăzi, Juriul pentru acor 
dârea premiului literar Ttieo- 
phraste Renaudot, compus din zece 
cron'carj literari, a atribuit acea* 
preui’u d-luî Charles Braibant, 
pentru cartea „Regele d°arme". D 
Braibant fusese clasificat al doi
lea de Academia Goncourt.

se seara. Berăria Centrală prima

STRAINATATEA
MUHLACKER, 19,45: Ora. m et. 

pentru agricultori. 20: Ora naţiunii, 
concert Brahms- 2l: Acluaiităti- 21,10 
Muritorul Sherlok Holmes» o poveste 
criminalistică de Conan Doyle. 21.45; 
Suitté de Üed-uri populare. 22»25: 
Conf. 22,45: Muzică de cameră- 23: 
Mtt., ştiri. 23,20: (Jlnf- 23,45: Piád- 
24: Muzică distractivă. 1: Cont 

BEROMÜNSTER. Berna, Basel 
Zurich), 19,30: Conf. 20: Ora, met-, 
ştiri. 20,30: Concert. 21: Oră .literară.

masa ia siauga ranga geam. nun pile- 
ten ai meu aduce scrisoare detailată. 
MICU“...

Planul era bun. Tănăsică ere să 
vie, să intre in vorbă, s'o cunoască şi, 
ta urmă, după ce fata se va convinge 
că are deaface cu un om cumsecade, 
să-l mănânce fript pe Micu. La un 
singur lucru nu se gândise: că Micu 
ar putea să citească, şi el, perfidul a- 
nunţ...

Şi chiar aşa a şi fost. La ora in
dicată, Mica U aştepta. singură) la 
masă, De emoţie — fata era foarte 
frumuşică ■_ Tănăsică a început să

A aparul

A d o u a  v ia ţ i
a tui ierta®  Vara

l-oman
Ke LUCA GHEORGHIADE

w m
E0ÎTIKA „NAT'OMALA-C OftNEl“ S. A-

a  puc fn vânzare u rm ătoarei«  cărţi t 
iON CALU<fia.-.-U

D O N  J f U A N  C O C O Ş A T U L
» OMAN Lei 80

VIRGU.IU MONDA

T E S T A M E N T U L  d - r e i  B R E B U
U.viAiN te i  SÖ

MIMASE. SEBASTIAN
F E M E I
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Procuraţisvă ultimele noutăţi

Cezar nimm 
rdîhail lirayo mir eseu 
Lascarov- o ttovaxm 
Damian S ăno u 
stelan 2weig 
Jean Uiarestaa 
â. fraocaroii 
Casanova

ale Editurei „CUGETAREA“

k P ü S T 0 L 
F O C U L  
VIEŢILE SFINŢILOR 
FETE şi VâDu^E 
MâRiE ANIO NETTE 
EDUCAŢIA SEXMLA 
hE IOÂHh A EKIbANE 
ir imM 1‘1

ORT-î Unvlosui Părinte Patapie. 
CAT.: Neprihănita zămislire a 

Sîtei Fecioare Maria.
PROT.î Conceptiunea MaricL 
ISR.: 20 Kislev 5694.
M A E: 26 Şaban 1352. Gluma.

TEATRE

NATIONAL seara ora 8.30: „Na. 
poleon“.

VENTURA seara ora 9: „Inti
mităţi“.

REGINA MARIA seara ora 9 
„Luni era  8“.

ALHAMBRA scara ora 9; „Al 
hambra iubeşte“.

MAJESTIC ora 9.30 seara: „Ma
jestic vals“

ilNEMATOGRAFE
CAPITOL: „Dama dela Maxim’’ cu

La evenimentul literar oare va avea Ioc 
SAMBATA 9 ort. orele 4-7 Ia

Librăria ALCALAY
▼or semna antogxale toţi scriitorii noştri printre care şi d-nii:
F- ADERCA 
0- Ardeleana 
Tudor Arghezi 
D. V. Barnovschi 
Demostena Botez 
Ion Călngărn 
N- D- Cocea 
Mircea Damian 
N- Davidescu 
V. Demetrius

Octav Pesilă 
Mircea Eliade 
Cala Gaiaction 
Luca Qhsorghiade 
E- Lovinescu 
Tudor Muşătescu 
I Peltz 
Erast! a Peretz 
Camil Petiescu 
Cezar Petreşcn 
Al. O- Teodoxescn

Sunt ragafi a Ina parts şi scriitorii al căror nume nn figurează mai

Har ie Voronca
Victor Ion Popa
Ion Pribeagă
Liviu Rebreanu
Eugen Rslgis
Radu Rosetti
91- Sebastian
Mihail Sorbnl
Damian Stănoiu
Tudor Tecdorescu Branişte
George Mihail Zamfirescu

Florelle şi And‘e Leiaur.
TRIANON : Brigitte Helm în 

„Frumoasa din Aranjuez“, ju r
nal Fox şi complectare.

REGAL: „Veneţia oraşul visuri
lor cu Szőke Szakait şi jurnal 
Fox.

SELECT: „Ninon” eu Heuri Ga
rat.

RIO: „Bxagustca ignorează legile’ 
eu Irene Dunne şl ansamblul 
Tănase în revista „Rio eaudi- 
tíeazá”.

VOX: „Libertate!“ (A nous la li 
berté) cu Kolia France.

ROXY: Cântecul Soarelui cu Lauri 
VoJpi,

CINL.vIA Bi). r.UACE: Rob'nson 
CruSje cu Douglas Failbank“.

FEM LN A: „Uoräbierii morţii’ eu 
William Boyd şi Ginea Kogera.

CORSO: „Dracnla" cu Bela Lu
gos.

FORUM: „Gol...puşeă“ cu Geor 
ges Miiîou.

OMNIA: „Chandu“ cu Edmoud 
Lowe şi Bela Lugosi şi compa. 
nia de reviste Titi Mihăiiescu.

LIDO: „Hagi Murat“ şi „Marion1 
cu Ivan Mosjoukiue şi Magda 
Schneider.

FRANKLIN A.R-P.A.s Dolly Haas 
in ,,Buze de fecioară” şl ^Măgarul 
iui Buridan“. ,

EiThGOFIlä A.K.F As ,,0 cale gre.
şită'* şi „Director cu ora’». 

MARNA: „Măşti de ceară" ca Fsy 
Wray şi „Marna fox-trott“. 

MODEL: „Stăpânul munţilor“ ca 
Richard Taimadge, „Umbra zgâ
rie norilor’ cu Maurean O'Suli. 
vau şi Duetul Rouny-Jonna dela 
Deva.

MARCONI: „Regele vagabonzi« 
lor“ cu Daris King, Jeanette 
Mac-Donald, jurnal şi compania 
de reviste Pizone.

LI A: „Stan şi Bran !n serviciu! 
patriei” şl „Sezon Ia Cairo“ eu 
Willy Fritsch şi Renatte Muel 
Ier.

AMERICAN: „Frumoasa din Sai
gon“ cu Jeana Harlow şi Clark 
Gabie; jurual şi comedie. 

SPLENDID: ,(Răfboiul valsului’ cu 
WUIy Friptb, Jurnal şi romplee. 
tare.

TOMIS: „Steaua din Valencia“ 
cu Liane Haid şl „Slmona” cu 
Meg. Lemonier.

ISBANÜA: „Noaptea voluptăţii" 
cu Inkijinoff, Gina Manes şl 

Henry Baur.
MILANO: „Nu mal plânge Baby“ 
cu Maurice Chevalier şi „Aşa fa

tă nu se uită“ cu Willy Forst şi 
Dolly Haas“.

TERRA: „Frontul subteran“. Stan 
şl Drau şî seara trupa L. Ki*
dulescu.

RAHOVA: „Noaptea voluptătel“ 
cu H arry Baur, Giua Manea şl 
Inkijiuoft, jurnal şi compiee>
tare.

KISSELEFF: „Omul de eri“ cu
Clive Brook şi „II est char» 
mant“.

ILEANA: ,JFra Diavolo" eu Stan 
şi Bran şi J le n is  King“, jurnal
şi complectare»

MAKAiŞESTi: „Fascinaţie“ şl 
„Charly face dragoste pe 
ploaie“.

PAGIIE-Mătăsari: ^ z o n  la C^ro”
şi „Cântecul nopţii”.

MARELE S U C C E S
de librărie U deţine astăzi romanul apărut la

ai neîntrecutului prexator
„CUGETAREA*

CEZAR PETRESCU
A P O S T O L

~ Romanul ceSor 4Ö.Q©© învăţători —
ntr'un volum compact de 400 pagini, autorul a zugrăvit, cu neîntre
cutul său meşteşug, epopeea unei v.ep şi a unui sat. t  o operă liteiară. 
d>r şi un document ai timpului şi ai moravurilor dintre anii 19(38, când 

Începe acţiunea, şi iy33, când se încheie romanul.

C m s l r s i i
„A iham bra  iu b eş te  Ist

sus.

.Alhambra iubeşte” revista d-ior 
N. Vlădoianu şi N. Constantinescu 
se reprezintă dm nou pe scena tea
trului Alhambra, cu vechii inter
preţi Marilena Bodescu, Silly Vas» 
liu, Mya Apostolescu, Lulu Nicolau.

Miracole naufragiate
(Continuare din pag. I-a>

riuîui Ftlaret poate aduce mărturlalăţi, ceeace nu va întârzia, de oare
că, şi-a ales singur cazurile. Dosa
rele bolnavilor injectaţi cu vaccin 
stau la dispoziţia celor ce urmăresc 
această discuţie. Unii o intre ei sunt 
chiar cu leziuni foarte puţin înain
tate. Toţi aparţin fermelor fxbro- 
eazeoase pe care d. S. .e socoteşte 
Compatibile să fie miraculate. Ni
meni nu l-a forţat să aleagă aceşti 
bolnav* pentru injecţii şi dacă i a 
luat —- el ştia că in orice caz rezuî. 
tatele vor fi nule — e ca să şi dea 
aerul că-şi ia metoda în serios şi să 
câştige timp în cele şase luni —
je-a  lungit apoi la nouă lu n i_cât
trebue, după două sau cel mult trei 
injecţii, minimei să se îndeplinească, 
îmbrobodind mai departe bolnavii 
cu speranţe înşelătoare. Când am. 
constatat că se prevalează de aşa 
nisa experienţă făcută în sanatoriile 
noastre — îi cita şi pe cel pe care-1 
conduc — n ’am mai putut îngădui 

şi acopere procedeele sub această 
mască, ca şi cum le-aş fi aprobat.

Pentru proporţia vindecărilor a- 
»tipra cărora se mulţumeşte să de
dare „că din toţi bolnavii de tu 
berculoză luaţi la întâmplare se 
vindecă după acest tratament 58 ia 
sută” (în cartea lui Daniel e trecut 
că vindecă până la un procent de

ce chiar in felul acesta îşi poate face 
iluzia că se vor mai găsi încă naivi 
care să creadă că intră in categoria 
celor favorizaţi de soartă şi de mi
racol Ce spun însă autorităţile sa
nitară de pretenţia absurdă c i  după 
două sau trei injecţii, bolnavii de 
tuberculoză ori care ar Ü ei, deci şl 
cei în plină evoluţie, cu un trata
ment de înaltă fantezie, fără nici 
un substrat serios şi care pe deasu
pra e dat că e şi secret se vindecă 
în proporţie aşa de mare?... Şi cum 
permite să se afişeze asemenea a- 
normităţi. cu nimic dovedite, pro
vocând lă bolnavi dezorientarea In 
spirite şi făcându-i să creadă în 
miracole şi să şi piardă timpul, re
nunţând la cura care realmente 
ie ar fi eficace ca să dea astfel voie 
leziunilor să înainteze?...

In ceeace priveşte constituţia vac
cinului — in articole de ziar, ba. 
cilii din el erau trecuţi că sunt când
vii, când morţi _ d. S. s:a hotărât
definitiv să-i arate vii, motivând 
astfel termenul de „vivens” cu care 
şi a botezat mmunea. Pe mine mă 
declară incapabil să constat viabili
tatea barililor nu numai din cauza 
formaţiunei mele ştiinţifice — ea 
nu e la nivelul formaţiunei sale

90 îa sută, aşa încât diluează acum dar şi din cauză că nu cunosc teh- 
virtuţile miracolumi) cum sunt con. jnica culturei acestui baril, „secret 
W s  nu vindecă nici unul, îl las i ce nu mai mi-1 poate încredinţa 

. reducă ciira până la câteva uni- astăzi”. Reiese deci că dacă mă luam

bine cu ei şi ştiam să-I apreciez 
formaţia ştiinţifică m’ar fi iniţiat 
poate în tainele minimei. Se întâm
plă însă că nu numai în laboratorul 
sanatoriului Filaret dar şi în cel ai 
institutului Cantacuzino — institu
ţie oficială de seruri şi vaccinuri — 
n ’a crescut nimic pe diferite medii 
de cultură din acest vaccin.. Din 
vivens, va fi de aceea iarăşi nevoit 
să şi degradeze vaccinul şi să-l re
cunoască că e mort, împărtăşind 
astfel soarta metodei. Gândul aces
ta asasin, în ceeace priveşte viaţa 
barililor, î-a manifestat deja in 
tr  un articol-interview din ,,Facla’’ 
unde barilii erau arătaţi că sunt 
omorâţi prin căldură.

Refugiat în secrete şi mistere el 
socoteşte că mai poate încă ameţi 
bolnavii pentru ca minunea să nu 
moară brusc. O întrebare se pune 
însă imperios pentru oficia iiiatea 
sanitară. In materie de seruri şi 
vaccinuri avem o lege şi ministerul 
sănătăţii nu poate încuviinţa între
buinţarea lor până ce nu li se sta
bileşte compoziţia şi principiul me
todei dela care cel ce le prezintă a 
plecat. Raportul Institutului Canta
cuzino declarând că bacilii din a- 
cest vaccin anunţaţi ca vii sunt 
morţi şi adăogând că vaccinul lui
Friedmann   camuflat sau neca
muflat cel al d lui 6. e iot al iul
Friedmann   n ’are Dici o valoare
după constatări făcute de toţi cei 
competenţi în materie, conchide la 
ineficacitatea metodei preconizate 
de d. S. Informat probabil de a- 
ceastă sentinţă, care apasă greu a- 
supra viitorului minunei, declară a 
cum că „secretul va fi probat ştiin- 
ţific şi legal şl adus la cunoştinţă

celor în drept”. Sunt curios să vâdtimentul de încredere pe cafe-1 avu. 
jn ce fel va mai aduce această sese in hapurile de mucava (hârtia
probă. Fără secret insă metoda va 
pierde orice farmec în imaginaţia 
mulţimilor şi, cu bacili vii sau morţi, 
va fi pentru totdeauna decedata! 
Proba ştiinţifică că emulsiile de ba
rili de broască ţestoasă n’au nici o 
acţiune asupra leziunilor de tub;r 
culozâ e adusă de mult. Pentru 
proba legală, colegiul medicilor are 
cuvântul ca să se pronunţe asupra 
procedeelor d-lui S. recurgând şi la 
oarecare anchete dacă făcătorul de 
minuni are dreptul de liberă prac
tică ca să şi aplice miracolele atât 
de secrete şi misterioase.
Pentru hapurile Renner, d. S. are 

regrete retrospective dar „om de 
ştiinţă şi iubitor de oameni’' de. 
clară că de oarece utilizarea lor nu 
era de o eficaritâte suficientă — 
deşi reală în cazuri limitate — le a 
retras patronagiul. Susţinând încă 
că au .efecte binefăcătoare”, cum 
noul miracol al vaccinului Ie are 
mai complecte ca să-i evite concu
renţa le-a abandonat deocamdată^ 

In amintirea unui trecut care ii
e scum p_scump în toate felurile.—
vrea să dovedească contra comuni
catului comitetului francez că nu 
sunt de mucava colorată cu gălbe
nuş de ouă şi că au în compoziţia 
lor clor, lecitină şi miez de cânepă, 
ceeace e acelaş drac, însă cu pre 
tenţii de mai complicată chimie. 
Textul comunicatului francez e ur-

comprimată pe române.şte se chia 
mă mucava) ale chelnerului de ca
fenea care e Renner în scrisoarea 
pe care o adresează d-lui S. ia nota 
de „sentimentul lui actual” că se 
leapădă de ele __ scrisoarea e cu 
data de Noembrie 1929, după comu
nicat — dar il iasă in plata Dom 
nului pentru sentimentele lui ante. 
rioare aşa de tandre pentru Renner 
şi hapurile lui.

In ceeace priveşte „intriga” cu 
Sergent, chestiunea stă astfel. Unul 
din cei ce-i cântă ditirambe in 
ziare, anunţa că d. S. e un „seu 
vânt’’ apreciat la Paris şi nulnai 
din orientalism, — invidia în primul 
rând,— punem în discuţie meritele 
sale. Sergent, fără să-i fi solicitat 
vreo scrisoare, ne-a comunicat 
spontan dela Paris printr’o persoană 
care-1 văzuse că se miră cum tole
răm reclama desfrânată care se fa
ce in jurul acestui pretins vaccin. 
Am crezut atunci necesar să-i arăt 
că aşa cum ne cere el, luasem ati
tudine ca „să risipim legenda creată 
în jurul acestui pretins vaccin". 
Sergent mi-a răspuns şi cu autori
zaţia lui am reprodus pasagii din 
sc risoarea lui care dovedesc de ce re
putaţie _ epitetele sunt severe dar
perfect meritate — şi faimă se 
bucură ,,savantul” Ia Paris, Sergent 
trebue să fi trecut prin momente 
de dulce veselie, dacă a citit decla

matorul : „acest pretins specific (pi- , raţiile făcute de d. S. unui gazetar 
lulele Renner) nu e decât hârtie d o j^ ^  p^ris ca să fie înregistrate pen 
cânepă sub formă de granule cu o ţ ru istorie că bacilul său ,,vivens’’,
substanţă analogă gălbenuşului de 
ouă.”

Calmette ca să nu-i altereze sen.

bate cu mult succes şi cura sanato- 
rială şl pneumothoraxul şi sărurile

nrr-.r-prlpn rw- rarp

Sergent le găseşte eficace in trata 
mentül tuberculozei.

Ameninţarea d-lui S., că pleacă, 
aşa încât „invidia’’ mea poare să 
fie astâmpărată şi că alţi medici 
decât ei vor veni cu mărturia lor ca 
să aducă lumină deplină in această 
chestiune va emoţiona poate pe 
admiratorii lui, câţi ii poate avea 
Numai o întrebare. La dispensarul
dur Paris _ nu ştiu cum 3e mai
chiamă acum deoarece credem să 
ştim că regina Maria i-a retras au
torizaţia sări poarte numele — e 
greu să-şi mai aplice miracolul de
oarece vaccinul lui Friedmann e in
terzis în Franţa şi pentru camufla
jul pe care-1 incearcâ trebue să dea 
explicaţii care se vor intoarce spre 
confuzia lui. Poate că de aceea îşi 
va incerca norocul in alte continen
te sau pe alte planete. Până atunci, 
miracolul cu bacilii vii sau morţi va 
fi decedat definitiv în ţara iui na
tală şi confraţii cărora le lasă suc
cesiunea şi sarcina să mă aducă ,,la 
simţul realităţii” se vor lepăda de 
el, cum se leapădă el acum de Fried
mann şi de Renner.

Ca să se grăbească sfârşitul aces
tui epizod, in care ridicolul nu e 
depăşit decât de îndrăsneala celui 
ce l-a suscitat, colegiul şi asociaţia 
medicilor ca şi ministerul sănătăţii 
au datoria să impună acestui domn 
să înceteze cu ..secretele” sale de 
mult răsuflate şi care nu mai im
presionează pe nimeni. Aştept co
municatul care să pună capăt aces
tui incident _el a durat deja prea
mult — pentru ca bolnavii să nu 
continue în dezorientarea lor să cea 
ascultare la poveşti de mult peri-

Joulou Pavelescu, Vîrginiea Popes, 
cu. Fiorica Demion, Ion Talianu, G, 
Groner, V. Vasilache, H. Nicola’ide, 
M. Demetrescu, Gimy Sinriaire. auc 
Any şi S. Siomin şi celebrele Alham 
bra girls.

Joi, sâmbătă şi Duminecă mati- 
neuri populare cu ^Alhambra iu 
beşte”.

In studiu noua revistă JD-haia.
bra guvernează! 2 acte şi 32 tablo
uri de d-nii N. Constantinesu şl N. 
Vlădoianu.

Concertul 
soc» „Armonia“

Asociaţia cotată „Armonia” am 
Brăila, împlinind 10 ani de activii 
täte, sărbătoreşte »cest eveniment 
dând un concert la 9 Decembrie, oră 
6 seara, în sala „Dalles“.

Programul este consacrat autorilor 
români: Kiriac, Chirescu, Vorobchie- 
viei, Sabin Drăgoi, Voiculcscu, So« 
lişti d-nii Maxim Vasiliu şi Ovidia 
Gheorghiu, conducerea d. Voiculescu. 
Biletele la agenţia „Dan”, calea Vi«-« 
toriei.

„Calea Văcăreşti*
A apărut şi se află la librării noul

*oman al scriitorului I. Peltz: „Ca
lea Văcăreşti’’, în două volume cos» 
pacte de aproape cinci sute de pa
gini.

Viaţa textierului, ou dramele şl 
frământările caracteristice aces
tui colţ interesant al Bucureştilor, 
a găsit in Peltz autorul indicat.

Bazarul Societăţii 
„P rincipele Mircea0

Bazarul Societăţii „Principele MiP* 
cea” va avea loc anul acesta între 
14-17 Decembrie a. e. la Cercul MD 
Utar. Inaugurarea va avea loc în 
ziua de Joi 14 Decembrie a. #<

#
Doamne!« membre a Societăţii 

„Principele Mircea” sunt rugate tu« 
sîstent a lua parte la şedinţa de lucm
__ care va avea loc astăzi Vineri 4
Decembrie a. c. orele 4 jumătate, 
ta neriml «ar- X*r Aerai Vl.ie« 1%,



S âm b ătă , 9 D ecem brie  19 33

mişcarea stocurilor 
. . .  oe materii prime

/  Am publicat ©ri ultimele date 
statistice asupra producţiei indu
striale a 1 urnei Expatis'uosa ra
pidă a activităţii industriale din 
perioada Marle-luî'e s’a oprit şi 
ne găsim în preajma declinului 
sezonier de iarnă. Indicele pro
ducţiei Industriale a lumei care a 
atins cu 86.4 la sută un punct de 
maximum in Iulie a scăzut la 79,3 
la suia la începutul lunei Octom
brie (1928 =  100). Creşterea cea 
mai mare se constată In produc- 
ţ'unea metalurg*că şi minieră.

Urmează apoi industria textilă,

încălţăminte şl materiale de cons
trucţie.

paralel cu mersul activităţii ln- 
dustriaie, credem interesant să 
arătăm cum au evoluat şl stocu
rile de materii prime In aceea* 
perioadă. D*n cunoaşterea acestor 
c'fra se pot trage concluzii foarte 
interesante asupra stadiului in 
care se găseşte criza economică 
actuală.

In ce priveşte situaţia mate
r iilor prime agricole, statistica 
arată următoarele cifre compara-

Cea mai mare specialitate 
in articolele de mai jos

o  găsiţi la

_  .  .  _ , „ Fabrica ie Cămăşi
P r o b l e m a c o n t i n g e n t ă r i i  l e i n .

j r
In atenţia d-lor miniştri de industrie, Finanţe 

si a Băncii Nationale
Regimul contingentlrii la import cari privind earagios realitatea în

t iv e : j

STOCURILE DE MATERII PRIME
Produse agricole

Bumbac brut (în 1000 baluri)
Mătase brută (in i000 k.)
Grâu (în milioane busheli)
Zahăr (în 1000 tone)
Ceai (în milioane pfunzi)
Cafea (în milioane sac')
Cauciuc (în 1000 tone)

Ian. 1929 Ian. 1933 Oct 1933
7819 10193 7901
134 243 230
564 593 483

5134 8731 6468
241 314 259
18.8 31 22X
297 642 622

toaţla dels începutul anului 19?9, 
când economia mondială a canos- 
cut o perioadă de strălucită con
junctură.

La metale, situaţia se prez’ntă 
cam la fel, după cum se poate 
constata din tabloul ce urmează:

După cum arată ciirele de mal 
sus, stocurile mai tuturor mate
riilor pr'me au marcat în cursul 
acestui an scăderi mal mult sau 
mai puţin importante. De altă 
parte aceste c'fre ne arată, in mod 
lămurit, că mai e de parcurs o 
cale lungă până să ajungem fa sî-

STOCURILE MONDIALE DE METALE
Metale I*n

Argint (în milioane uncii)
Stani u (în 1000 tone)
Plumb (în 1000 tone)
Zinc (în 1000 tone)

Numai la argint se observă o 
creştere a stocurilor atât faţă dej

!. 1929 lan. 1933 Oct 1933
505 728 755
31.4 57.1 35.9

46 177 175
43 125 94

scăderi apreciabile.
Cum va evolua mişcarea mate- 

anui 1929 cât şi faţă de perioada1 riilor prime In viitor f  D'n m<)
corespunzătoare a anului trecut. 
Explicaţia trebue căutată in cam
pania speculativă dusă de ameri
cani în legătură cu proectele de 
remonet'zare a argintulu'.. Cu a- 
ceastă excepţie, stocurile tuturor 
celorlalte metale au inregisnrat 
scăderi apreciabile în ultimele 
zece luni. Nu avem la Îndemână 
cifrele exacte pentru cupru şi n1- 
ch e i; o compraţie superf'ciaiâ ne 
arată insă că şi acolo evolufa a 
fost la fel

Se vede, prin urmare, că stocu
rile de, materii prime s© găsesc 
astăzi sub nivelul atins in uit'rai* 
ani. Paralel cu mersul ascensional 
al activităţii industriale, stocurile 
de materii prime au marcat şl ele

ment ce mişcarea ascendentă a 
activităţii industriale a antrenat o 
mişcare similari a materiilor 
prime, e ev'dent că stagnarea se
zonieră de zi a industriei, va opri 
pentru moment tendinţa de mişco- 
rare a stocurilor de materi1 prime.

Pentru redresarea economiei 
mondiale, reducerea stocurilor este 
un dement esenţial, fiindcă odată 
cu dispariţia stocurilor nevândute 
dispare Ş| presiunea asupra pre
ţurilor venită d*n aceasta direcţie. 
Absorbiţia stocurilor este Insă in 
d'rectă legătură cu capacitatea de 
consum a maselor. lar aceasta 
continuă a P slabă, atdt In Europa 
cât şf in ţările transoceanice.

Mercator

dela noi ca şi din alto ţări, se baze* 
ză pe definiţia : „în os proporţie ca 
valoare a produselor veţi cumpăra de 
la mine, In aceiaşi proporţie voi cum
păra şl eu dela voi“. Principiul aces
ta plin de logică, aplicat însă in prac
tică, s’a dovedit a nu fi dat rezulta
tele pe cari le-a avut în vedere. Cu 
toate restricţiile, este paradoxal că 
importul este totuşi foarte accentuat 
faţă de export, din cauză că importa
torii nu se mărginesc numai de a 
cere autorizaţii în măsura realelor 
necesităţi, ci depăşesc cu mult aces
te nevoi din dorinţa de a-şi asigura 
stocuri pentru orice eventualităţi. 
Este teoria care face Ca tot ee a oprit 
să fie dorit şi să deştepte mai mult 
interes. Ca probă că este aşa, ne-o do
vedeşte practica lucrurilor: pe când 
importatorii sunt în stare să facă 
mari sacrificii pentru a-şi apropia o 
autorizaţie de import al unor articole 
contingentate, aceleaşi mărfuri, află
toare pe piaţă n’au căutare în multe 
oraziuni, de aceia n’au nici preţ. Cei 
rari trăesc viaţa în mijlocul pulsaţii
lor economice pe terenul comercial, 
pot confirma acest lucru- Pe de altă 
parte birocratismul cu care institu
ţia contingentării este condusă şi în
târzierile ce le provoacă, sunt păgu
bitoare rulajului economic a cărui 
funcţiune reclamă din contră, cele
ritate !n rezolvare.

Deşi noi am fost nu numai parti
zanii regimului de contingentare, dar 
am şi sugerat ideia instituirii lui 
chiar înainte de a fi fost pus în apli
care aci. totuşi din cauzele mai sue 
arătate şi în dorinţa de a fi cât mai 
de un real folos vieţei noastre econo
mice şi financiare, asigurând în ace- 
laş timp redresarea veniturilor va
male ale statului, art in suferinţă din 
pricina restricţiilor la import, am a- 
juns la concluziile ce urmează :
MASURI DE ÎNCERCA
RE. -  FOLOSIREA RE

ZULTATELOR EXPE- 
RIENŢII

Criza w&nomioâ şi financiară a- 
vând ou caracter mondial şi fiind re
zultanta unui inti eg angrenai de ou
ase şi efeote, măsurile de îndreptare 
ce se încearcă pretutindeni au doar 
o formă experimentală- Din aceste 
motive, ele NU trebue Ză continue a 
fi aplicate, de îndată ce se dovedeşte 
ca rcsultatele obţinute sunt contrarii 
celor urmărite. In asemenea împreju
rări, perseverarea în aplicarea solu-

Siilor ce au dat până la un punct greş. 
ovine un pericol- De aceia, cel mai 

mar# merit U au acei conducători

S’a ieftenit pâinea
neagra in Capitală

ErM a ora 12, sub prezi
denţia d-lui M. Berceasiu  
ajutor de primar delegat, 
s'a întrunit la prim ăria  
m unicipiului, com isiunea  
pentru controlul fabrica, 
ţiunei pâinei.

De acord cu fabricanţii 
de pâine s ’a stabilit să se  
scadă, cu un leu, preţul 
pâinei negre. In acest  
sens nu sc  va mai da vreo  
ordonanţă.

A u r  s a

Joi 7 Decem brie
O uşoară îndreptare l i  toate acţiu

nile- In special, au fost cerute petro
liferele.

S’au încheiat mai multe tranzacţii. 
Târgul efectelor cu dobânda fixă, e 

în oontinu progres. Toate aceste hârtii 
sunt în urcare.

INCHEERI OFICIALE
Impr- Naţional 45%, 45, %.
Impr- Unirei 43îi. *■
Tmpr. Refacerii 43. %.
Bonuri Impozite 4% 59.
Exproprierii 36%, %, %, %» %, 

%, %, %, 37, 36%, %.
Banca Naţională a României 4750. 
Banca Românească v- 317, 28. 
Banca Românească pui 295. 
Creditul Industrial 445- 
Creditul Minier S03- 
I. R. D. P. 102, 1, 100, 99.
Petrolul Românesc 125.
S. T- B. 1260, 70, 65- 
Mica 882, 84, 82- - r>
Letea 430.
Clădirea Românească 290.
CURSUL DEVIZELOR

activitatea economicaa Bortului Brăila
Exportul şi tranzitai de cereale

BRAILA, 3. — Activitatea portului 
Brăila în ulflmile zece rtle ale lunei 
Noembrie a fo3t foarte redusă, în de
osebi la export.

Deşi mai înainte se spera că la 
sfârşitul acestei luni se va înregistra 
o intensă activitate, fiindcă firmele 
exportatoare se vor grăbi să execute 
contractele încheiate, mai înainte de 
a-îngheţa Dunărea, când traficul înce 
tează dela sine, totuşi dela 20 la 30 
Noembrie nu s’au trimis peste graniţă 
decât circa 21 mii tone.

Reducerea exportului se datoreşte 
pe deoparte cererilor restrânse din 
străinătate pentru produsele noastre, 
iar pe de alta lipsei de cereale de pe 
piaţa locală. întrucât aproape toate 
cantităţile se îndreaptă spre portul 
Constanţa, unde eondiţiunile de vân
zare sunt mult mai avantajoase.

Singurile articole cari s'au mai pu
tut plasa în ultima decadă a lunei 
Noembrie, au fost oriul şi fasolea, a 
căror preţ. datorită ofertelor din străi
nătate, a'u marcat o însemnată ur
care-

Tranzitul
de mărfuri străine

In schimb, tranzitul da cereale stră 
ine. aduse din ţările din sudul Dună
rii în nltimile zile ale lunei Noem
brie a fost mai abundent, fa|ft de de
cada precedentă, când nu s a trans
portat decât circa 0 mii tone mărfuri-

Aceasta se datoreşte faptului că 
iarna s’a ivit timpuriu, iar Dunărea, 
fiind ameninţată de îngheţ, exportate 
rii din ţările sitnate în susai fluviu
lui, în special Ungaria şi Iugoslavia, 
s’au gräbt să-şi trimită cât mai re
pede produsele In portul nostru, spre 
a îi transbordate In vapoare.

Afară de aceasta, nici amatorii nn 
so mai încumetă să-şi lase vasele 
prin porturile din snsol fluviului, 
unde neavând nn adăpost sigur, sunt 
expuse îngheţului.

In co priveşte importul de mărfuri 
el a fost mai slab ca oricând, din ca
nea ros fricţiunilor vamale, impuse 
prin contingentare şi regimul comer
ţului de devize-
Import, tranzit fi export
In ultimele 10 zile ale lunei Noem

brie a- c-> s 'a importat prin portul 
Brăila, circa 350 tone diverse mftr- 
furi din diferite ţări, ca Grecia. Italia, 
Turcia, etc.

S’a trnzitat l3.8gt.gog kg diverse 
cereale în majoritate din Ungaria şi 
anume : 12335 325 kg. grân ; 2.070.155 
kg orz ; 1-600.000 kg. seciră şa 2 mii 
888 799 kg diverse. Din Turcia a’a 
tranzitat 4712 000 kg- cărbuni pentru 
Ungaria.

Şi s’a exportat 21447 00g kg- di
verse cereale pentru Olanda. Anglia, 
Italia, Germania, Palestina şi Aus
tria.

Londra 548 — 558.—
New-York 1<>7.— 117»—
Berlin 40,— 4l»—
Beljia 23.45 » ,6 0
Paris 0.58% 6^6
Praga 4.85 «.«7
Milano 8,86 8,88
Elveţia 32 6« 32,93
Pesetas 13-60 14.10
Olanda 67.75 68,25

CURSUL MONEDELOR
Dolari IO4,— 116.-
Rmk. 40 ,- 41,50
Lire sterline 546— 568 —
Lire italiene 8.85 8.40
Florini olandezi 67.70 6 9 -
Pengoe 24,—• 2 8 -
Sehilingi 22 — 23—
Belgas 23,45 2 4 .-
Leva 1,— 120
Zloţi i860 I99O
Franci elveţieni 324)0 33-60
Napoleon _ 843— rdM
Liza sterlină aur 8I V - ' Ami

Dela ministerul muncii
Membrii comitetului central şl U- 

niunli generale a industriaşilor din 
România (UGIR), tn frunte eu d-nii 
N. Theodorescu, preşedinte, T. Ficşi 
nescu, C. R. Mircea, Peneecu-Kertsch 
ing. Costinesca şi Lorentsrt, s’au pre
sentat eri dimineaţă d-lor C. Dimi- 
ti iu, ministru! muncii, N, Maxim, sub 
secretar de stat ,G. Gheorghiu, secre
tar general şi St Cunescu, director 
general a! muncii, eu un memoriu în 
care se arată situaţiunea grea a in
dustriei în general.

D. ministru Dimitrtu, N. Maxim şi 
G. Gheorghiu, au asigurat pe membrii 
comitetului UGIR-ului de toată soli
citudinea.

*
D-nii miniştri C. Ditnitriu, C. Ma

xim şi G. Gheorghiu, secretarul ge
neral al ministerului au lucrat eri 
dimineaţa cu d. M. Enescu, director 
general al Casei centrale de asigurări 
sociale.

D. avocat Gheorghe Ivan a fost 
numit avocat pe lângă Camera de 
muncă din Bucureşti.

*
D. Constantin D. Dimitriu, minis

trul muncii, însoţit de d. inspector ge 
neral Dr. Apostolescu, medic primar 
al judeţului Dîmboviţa şi d. Cristian 
Ionescu, a plecat în inspecţia institu
ţiilor sanitare şi de ocrotire din ju
deţul DSinboviţa.

Descoperirea dela depozitai 
de spirt din Bolgrad

IS KAIL- — La depozitul de spirt 
din Bolgrad, autorităţile poliţieneşti 
an dat peste o armă şi o sabie sistem 
rusesc, precum şi peste Î l  încărcă
tori neîntrebuinţate. Cazul produce 
senzaţie fi autorităţile fac eeroetăti 
pentru a afla ce oăutau ©colo acest1« 
arma

faţă, ştia să se acomodeze împreju
rărilor, schimbând drumul spre sco
pul urmărit ghidaţi de experienţa 
preţioasă câştigată.

Motivat de aceste considerente cari 
exprimă un profund adevăr, isvorât 
dintr’o necontestată realitate, socotim 
necesar de a supune forărilor compe- 
tlnte spre examinare argumentările ce 
urmează privitor unei eventuale mo
dificări a regimului defensiv de a- 
părare a monetei noastre, după cum 
urmează :

REGIMUL DEVIZELOR 
SUFICIENT REGULA. 

TOR AL BALANŢEI 
COMERCIALE

Acest regim constitue pe lângă sti
cla de nivel a balanţei noastre co
merciale, dar reprezintă în aceiaş 
timp şi ventilul de siguranţă în apă
rarea stabilităţii noastre monetare. 
Odată ce Banca Naţională are latitu
dinea de a nu acorda mai multe de
vize decât cele disponibile proporţio
nal pentru fiecare ţară în parte, sco
pul urmărit de regimul de contingen
tare este principial satisfăcut- E nea
părată nevoie însă ca disponibilul 
devizelor să nu fie socotit după felul 
lor. ci după provenienţa ţărilor din 
exportul făcut acolo. Această distinc
ţie e necesară pentru a nu se face 
confuzii, căci s’ar putea întâmpla de 
exemplu ca pentru produse exportate 
de noi în Germania să primim drept 
acoperire devize în lire sterline, sau 
viceversa.

Comerţul are J,a baza dezvoltării pii, 
circulaţia nest.ngherită şi cât mai ra
pidă a bunurilor. Acest schimb se 
face {ic contra numerar sau pe credit. 
Stăvilind dreptul la import chiar de 
acolo de tinde ni se acordă păsu ti de 
plată, creditul e omorât încă din faşă. 
Ca atare, urmărim reface rea creditu
lui pe deoparte, dar pe de aha 11 îm
piedicăm nu rutnm să se dezvolte, dat 
chiar să se }i nascSl E un cerc viţioa 
din care neapărat trebue să ieşim şi 
cât mai Curând.
AVANTAJELE SIMPLI

FICĂRII PRECONIZATE
Sub regimul actual al contingentă

rii la import lucrurile se petrec ast
fel : pe deoparte producătorii şi ex
portatorii noştri slau cu produsele 
nevalorificate datorită restricţiilor ce 
ni se p'jn la export în diferite ţă ri; 
pe de altă parte, industriaşii ţărilor 
respective, stau cu fabricatele fără 
posibilitate de a le valorifica din ca
uza regimului nostru de contingen
tare la import. Prin urmare, două 
forţe de producţie deşi având dorinţi 
Identice, nu pot ajunge la schimbul 
rodului muncii şi capitalului lor- Şi-, 
nn pot ajunge la acest schimb, pen
tru c i nefiind legaţi între ei de nici 
o obligaţie directă, concretă şi imedi
ată, rămân pasivi în aşteptarea măsu 
rilor ce se vor lna de către conducă
torii tarilor lor- De aci marasmul 
intregei vieţi economice care se în
tinde pretutindeni unde regimul res
tricţiilor există. Ce s’ar întâmpla însă 
dacă restricţiile contingentării s’ar 
ridica la import, la noi In ţară ?

In primul rând* ridicarea acestor 
restricţii, ar trebni să fie precedată de 
o comunicare oficială din partea Sta
tului român către reprezentanţii Sta
telor străine, cu cari avem legături 
comerciale şi prin care să so anunţe 
că rovenindu-se asupra contingentării 
la import, în schimb Statul român, 
nu-şi ia nici o obligaţie do a pune la 
dispoziţia importatorilor, prin Banca 
Naţională, decât cantiiatea de devize 
proporţională cu aceia ca va intra 
prin EXPORTUL ce vom face şi nu
mai în măsura acestui export făcut 
în fiecare ţară în parte. O asemenea 
notificare lansată, nu mai pcato fi 
vorba de periclitarea creditului Sta
tului prin acumulare do datorii muH

sSr. Şelari No. 4 
Academiei 3, Grlvliéi 99

F u l a r e
itin törté şl mătase, spisitäia asortiment su preturi inoompa- 

rauiie, asemenea pentru d-mi 
ofiţeri culoarea

K a k y
la 175-105-275

Pulovere
din lâna pur englezească cu 
35°u mai eftin ca ori unde

C ă m ă ş i

mai muri decât posibilitatea de aco
perire. Pe de altă parte, producăto
rii şi industriile străine înţelegând 
totuşi să acorde credit importatorilor 
noştri, pe deoparte ; Statui ar încasa 
drepturile vamale, mărindu-şi veni
turile, azi in suferinţă din cauza res
tricţiilor dela contingentare, iar via
ţa economică şi financiară internă 
s’ar reînviora prin schimbul şi valori
ficarea acestor produse importate.

C ât d esp re  ex p o rtu l nos 
t ru , cu c â t importatorii 
noştri vor fi m ai m u lt da
tori s tră in ă tă ţii ,  cu atât 
c re d ito rii şi im plic it s ta 
te le  c ă ro ra  a p a r ţin , din 
in te re su l de  a-şî recupe
ra sum ele ce le au  de pri
m i t ,  vor t r e b u i  să  iasă  din 
p a s iv ita te , şi de unde  in  
s itu a ţia  a c tu a lă , noi sin- 
p u ri tre b u ie  să găsim  po
s ib ilita te a  d e  plasam ent 
a l p ro d u se lo r noastre  
prin ex p o rt, cu c â t  vor a-
£?„ Ä Ä t Ä l i i C U  195-250-275-350
ţă r i i  n o as tre , cu a tâ t  v o r
f i  o b l i g a ţ i  a  c ă u ta  şi g ă s i  
c i ,  m ijloacele  prin care  
să ne putem plăti de cele  
ce le  datorăm *

De ce ne-am tema să desfiinţăm 
contingentarea? Ca nu cumva să iasă 
devize din ţară prin plata mărfurilor 
importate? Dar pentru a {ace o ase
menea plată, există doar reg mul strict 
al devizelor care împiedică A- 
turtei rămâne cealaltă alternativi: ni 
se vor trimite mărfuri pe credit. In 
acest caz, industriile străin* acordân- 
du-ne păsuiri de plată chiar cu riscul 
restricţiilor valutare pe cari le vor cu
noaşte, grija creditorilor de a găsi 
n»jlocul încasării creanţelor, lor va 
creşte şi se va manifesta prin com
pensaţii cu produse dela noi, Prin j 
acesf mijloc se va face o dovadă în 
plus că iniţiativa particulară în co
merţ dă roade mai bune decât tute
larea statului,

Iată dece socotim c& actualul regim 
al devizelor este suficient pentru salv
gardarea intereselor noastre econo
mice, mai mult chiar dacă ar rămâne 
angrenat de cel aţ contingentării la 
import.

Jac Zaharia

tun Popim şi Dejaienă

Mănuşi biete
ffappa căptuşite sau îmblănite

cu 175-195-250
încercaţi şi vă veti 

convinge

Lemne de ioc gratuite 
pentru cantine şl căminari 

studenţeşti
• In  urma dispoziţiunilor luate de 

M inisterul de Domenii, a continuat 
Marţi şi M iercuri la Bucureşti, d is
tribuirea gratuită de lemne de toc , a- 
cordate căminarilor şi cantinelor s tu 
denţeşti din afară de Capitali, cate  
au însă sedii aci.

S ’au distribuit páni eri la amiază
80 vagoane.

Aceiaşi măsură este In curs de exe
cutare şi pentru cantinele şi căminu- 
rile studenţeşti depe lângă U niversi
tatea din Iaşi, Cluj şi Cernăuţi.

Vacanţa şcolară de Crăciun 
Începe la 16 Decembrie

întrucât alegerile pentru Ca
meră au loc In ziua de Miercuri 
20 Decembrie şi ţinând seama do 
faptul că majoritatea localurilor de 
şcoli urmează a fi amenajate ca 
secţii de votare, ministerul Ins
trucţiunii a hotărât Ca vacanţa 
şcolară de Crăciun să înceapă 
Sâmbătă 16 Decembrie 1933 şi pâ
nă Ia 8 Ianuarie 1934.

Doamna Georgette câpitan-aviator 
Romeo JPopescu roagă radele, prie
tenii fi camarazii, cari l-au Iubit pe 
neuitatul ei soţ

eSpitan-avtator

Romeo Popesoi
să ia pai te la parastasul de doi ani 

ce se va oficia Sâmbătă, 9 Dec, ora 
10 jum, precis, In biserica Popa Chiţu 
(Str, Popa Chiţu) şi apoi la cimitirul 
civil Bellu.

Cronica judiciara

Piaţa cerealelor
la Brăila

BRAILA 7. — Piaţa cerealelor i 
staţionară la toate produsele.

In port au sosit:
30 vagoane cu cereale şl s’a vân 

dut: orz de Muntenia 58 kg. cu 
7% 15.IOO la port;

orz de 58 kg. cu 8-9 & 16.000 din 
şlep 9

orz stuţult 66 kg. cu 4% 17300 
bord;

porumb dinte se oferă cu 21000 
din şlep* 

porumb nou uscat 19500 bord 
Brăila şi 12-13000 la staţia de în
cărcare pentru consumul intern va- 
lor€*ciză *

fasole de rând Moldova 18500- 
19000 la port;

fasole de Dunăre 22750 lei din
şjgp J

mazăre furaje 28000 lei linie; 
mazăre Victoria 32000 lei; 
ovăz 48 kg. cu 5» 15300-16000 

staţie.
In obor s'au vândut 266 care cu 
porumb nou 1,00-1,15; 
porumb vechi 1,90; 
orz 1,45-1,54; 
grâu 3,00-3,90! 
oyăz 1,80-2,20.

0 gravă ciocnire de trenuri
la Tecuci

Un tren accelerat se ciocneşte cu o locomotivă
IAŞI, î. — O gravă ciocnire de 

trenuri s’a produs azi dimineaţă la 
feouci.

1 renul accelerat No. 63, Bucii - 
reşti-Iaşi a întâmpinat greutăţi în 
nordul Munteniei, din cauza visco
lului ce bântuia şi astfel a ajuns cu 
o jumătate de oră întârziere în Te
cuci.

In momentul când să intre In sta 
ţie, tocmai ieşea din depou o ma
şină oe urma să fie ataşată Ia o 
garnitură pentru Galaţi.

Mecanicul depe locomotiva ac
celeratului, Dumitru Mculcscu, u a ciune societatea

— I-a înlocuit guvernul pe toţi 
membru din Consiliul loteriei de 
Stat!...

— Btavoţ.,. Sigur că din cauza tor 
riam câştigat noi nimic la nici o tra- 
gerel^

observat maşina izolată, din cau
za ceţei şi din această cauză s'a 
produs o puternică ciocnire, ambele 
maşini sărind depe linie şl ava- 
rilndu-se.

Atât mecanicul şl fochistul depe 
locomotiva izoiată cât şl cei dope 
locomotiva* acceleratului, au su 
ferit răni serioase.

Călătorii treziţi din somn, din 
cauza sguduiturei, s’au aflat întrto 
mare panică, unii sărind pe geamu
ri şi rănindu-se cu cioburi.

Autorităţile C. F. R. din Tecuci, 
după ce s’au potolit spiritele au 
format o altă garnitură cu care 
călătorii au fost transportaţi mal 
departe, sosind la Iaşi la amiază.

De aici, au plecat mal multe 
persoane spre a face o minuţi
oasă anchetă.

Petroliferele romane 
Ia Paris

7 Decem brie
A s t r a  R o m â n ă  7 4 .5 0  
S t e a u a  R o m â n ă  5 4  
C o n c o r d ia  5 5  
P e t r o l  B l o c k  n e c o t a t  
R e d e v e n ţ a  n e c o t a t

BANCRUTA FRAUDU
LOASA

Procesul de bancrută frauduloasa 
a Băncii Mercantile în car« sunt 
Implicaţi Avi Finkelştein din B-dul 
Maria 41, şi Max Finkelştein din 
str. Principatele Unite No. 47, pen
dinte la Secţia I  a Tribunalului, a 
fost amânat pentru lipsă de apă
rare la 21 Februarie 1934.

CRIMA DIN STRADA 
BA ICOLUI

Eri judele instructor, d. Oprescu 
a procedat la reconstituirea crimei 
din strada B&lcului. Asasinul Ncgo 
eseu a arătat cum a intrat în casa 
fostei sale concubine, a fost bruscat 
de către dânsa şi apoi ameninţat 
cu bătaia de către Bina, amantul 
ei. Ca să se apere, a scos mai ln- 
tălu batista simulând că ar 11 o ar
mă. Cum insă ameninţările lui Bi
na deveneau periculoase, atunci a 
scos in adevăr revolverul pe care 
U avea asupra lui şi a tras asupra 
celor două victime. Nu şi mai amin
teşte bine asupra cui a tras intâiu. 
I se pare că asupra femei, şl apoi 
asupra concubinului ei.

Reconfirmarea a durat foarte pu
ţin, Constantin Negoescu relatând 
lucrurile aşa cum a mai făcut-o In 
cabinetul de Instrucţie. 8e pare că 
In curând se va emite ordonanţă 
definitivă, cercetările fiind aproa
pe terminate, ţy

JURISPRUDENT A
In faţa tribunalului de Ilfov sec

ţia I  corn. cu prilejul judecării u. 
nul concordat, un creditor oponent 
dăduse o procură specială unui a . 
vocat de a vota contra omologării 
concordatului, ceeace acesta din ur
mă făcuse. Jurnalul Tribunalului 
constată insă că avocatul a votat 
pentru concordat, ceeace a avut de 
efect schimbarea majorităţii votan 
te intr’un sens cu totul contrariu 
volt de către creditor. S’a produs 
de aid  opoziţia creditorului împo
triva acestui jum at (Tribunalul a 
respins Insă această opoziţie pe con 
sjderaţlunea că jurnalul e o hotă
râre definitivă prin el Însuşi cu pri
vire la situaţiunea de fapt pe care 
le conţine şi ca atare nu poate să 
üe atacat decât prin defăimare în 
fals.

INTRE SOC. BANCARA 
ROMANA Ş l HERMES

Relatam la vreme că soc. Banca
ră Română reclamase parchetului 
pentru abuz de încredere şi înşelă- 

Hennes” fabrică
de uleiuri. Reclamanta, arăta că a 
deschis un cont curent societăţii 
,-Hermes’’ pentru suma de leî 12 mi 
lioane, cont garantat cu un gaj asu
pra uleiului depozitat în rezervoa • 
rd e  societăţii. Custode asupra h- 

cestui gaj a fost numit d. general 
Boboc, iar suma a început să fie 
vărsată, eşalonat pe baza garanţiei 
pe care societatea Hermes o rrtevă. 
Aceste plăţi însă erau făcute de că
tre soc. Bancară Română pe baza, 
situaţiilor vizate de către custode, 
d. Boboc, care arătau că In adevăr 
există cantităţile de ulei în rezer 
voareie societăţii „Hermes’-, La un 
moment dat soc. Bancara Română, 
avizată că gajul de uleiu este lnexls 
tant şl că deci situaţiile semnate de 
custode erau false, a denunţat con
tul şi a sesizat parchetul, care cla
sase a tăcerea. Parchetul general în
să — sesizat şi el — a ordonat ca 
afacerea să fie de îndată repartiza
tă unui cabinet cu instrucţie pen
tru cercetări. A fost însărcinat ju 
dele instructor al cabinetului II, d. 
Horia Bogdan, cu cercetările de ri
goare. Au fost citaţi la cabinet di
rectorul societăţii Hermes, d. Grigo- 
rilu, precum şi fraţii Hagi Petcu, 
care conducea societatea, pentru ca 
să se constate dacă in adevăr can
tităţile de uleiu care constituiau ga
jul erau existente şi în caz contrar

dacă situaţiunlle care se făceau e- 
rau făcute cu rea credinţă. Jude!« 
Instructor socotind că este necesară 
şi o expertiză contabilă a numit 
eri pe d. expert Brânduşi care să 
tacă un raport de expertiză. Cerce
tările continuă.

CONDAMNAT PENTRU  
ESCROCHERIE

Trib. Ilfov, sec. 5-a, a condamnat 
la câte o lună de zile închisoare şi 
despăgubiri civile pe comercianţii 
Moise lancu Lupu din Bucureşti, str,' 
Colţei N. î  şi Fllip Simonovlel din 
Iaşi, str. Cismăriei* ambii reclamaţi 
de o firmă franceză că inventând fir
ma fictivă au indus In eroare pe re
clamanţi reuşind să-i aducă prejudi
cii importante. „y,f

MANDATARI NECO
RECŢI 1,

înaintea Curţii de Apel, sec* I, 1 
venit spre judecare, reclamaţla fâ«uiă 
de Societăţile ..Drăgăneasa" „Sospi- 
ro“ şi Fr- Cantacuzino, contra A. Me- 
ţianu şi A. Bacatu, cari având man
date dela susnumitele firme de a con
tracta împrumuturi pentru ei, au tras 
însă foloase personale, cauzând con« 
siderabile prejudicii firmelor nianda* 
tare»

Reclamaţi la instanţele parîsiena 
acestea au clasat plângerea ne gâslni 
elemente penale. Tribunalul liîovy 
sec. I, a admis totuşi acţiunea, cea» 
damnând pe ambii pârâţi la plata sau’ 
mei de 18-000.000 lei- 

Contra acestei hotărâri parţiale au 
declarat apel, care judecându-se lai 
Curtea de Apel, sec. I, această în*! 
stanţă a amânat desbaterile acestui 
proces la 18 crt. f

DIVERSE ,
Tribunalul de Comerţ S, I  In a» ! 

facerea concordatului Firmei Schnl 
rer, a statornicit jurisprudenţa du, 
pă care, o creanţă în valută străi
nă, cată a fi înscrisă la massa ere- 
dală In valută şi nu în lei la cursul 
zilei din momentul Înscrierii, plata 
urmându-se a se face In lei la cursul 
zilei cotelor scadente.
_ înalta Curte de Casaţie In a-

cord cu jurisprudenţele sale anteri
oare a admis eri acţiunea în ccnten 
clos administrativ a d-lui Petre Ha 
giopol, fost consilier la înalta Curte 
de Casaţie şl scos la pensie pentru 
limită de vârstă in temeiul legii 
din Aprilie 1930, dispunând astfel 
reintegrarea sa Sn drepturile ce la 
avea»

__ La cabinetul 7 de Instrucţie a 
fost repartizată spre cercetare fali
mentul Societăţii Anonime in lichL 
dare ,,Jupiter Petrol” pronunţată 
la 28 Decembrie»

Transportarea cadavrelor 
membrilor c.Lr.

Direcţia generală C. F. R. a dis
pus, ca transporta) cadavrelor 
funcţionarilor C. F. R. să se facă 
în mod gratuit pe C. F. R-, pe ba
ză de mandate de transport şi pe 
distanţa ce se cere de familia de
ceda tiâui. Acesle transporturi se 
vor deconta în sarcina serviciu, 
îui, căruia a aparţinut funcţiona
rul decedat.

Pentru transport!!1- cadavrelor 
membrilor familiei funcţionarilor 
C. F. R. (soţie si copii) se vor a* 
plică dispoziţiile prevăzute la ca
pitolul ..cadavre" din tariful loca’ 
de mărfuri. în vigoare Ia epoca e- 
fectuării unul asemenea trans
port.

Aceste transporturi se vor face 
pe bază de mandat de transport, 
care se va emite la inspecţia sau 
serviciu! în drept de a emite ase
menea mandate, cu menţiunea ta-
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Reintrând in cadrul rugbyuMI H  s k e y  p e  g h l e t ă

La „Tribuna liberi" a acestei ru
bricii a apărut siptimina trecută o 
scrisoare semnată de către d. Ion 
Tb. Popovici, prin care d-sa semnala 
anuonte nereguli săvârşite in scrip
tele Federaţiei Romine de Rugby, de 
către un membru al grupării P. T. 
T. — campioana naţionali a anului.

Am publicat atunci scrisoarea dom- 
milui Ion Tb. Popovici, nu In dorin
ţa de a servi sportul căruia un mem
bru a{ amintitei grupări, d. Penescu, 
de care până atunci n’avusesem peile 
Jul s i  mai ausim, i-a făcut, prin co
tele de tare se ocupa corespondentul 
nostru, un prost serviciu.

In legături cu susnumita scrisoare, 
din partea cunoscutului sportiv, d. A. 
Rafailescu, membru tn comitetul de 
conducere al grupării P. T. T., pri
mim rândurile de mai Jos, pe cari le 
trecem tot la „Tribuna liberi’ impro
vizată act, ln„ .desişul codrului rug. 
byulur românesc, căreia ii vom adău
ga noi, acum, spre bună reguli, obiş
nuitul: „iredacţia nu răspunde de cele 
publicate la această rubrici"..,

O precizare
..Ca onoare anul articol publicat de 
Popovici la ziarul Curentul, adu

cem armatoarele pecizări:
„In ultimul timp, tn preaa sportivi, 

se speculează cu lux de amănunte, aşa 
numit „CAZUL PENESCU”.

„Aceat individ din propria-i iniţia
tivă, ar fl violat sediul F. R. R. şi 
ar fi falşificat scriptele ca !n modul 
acesta să câştige un match la catego
ria ZlI-a pentru clubul din eare fă
cea patte.

„Din acest caz cu totul izolat, care 
;nu are nimic de-aface cu Clubul P. 
• T. T-, deoarece d. Penescu nu a avut 
ulei odată delegaţie scrisă sau ver
bală de a reprezenta Clubul PTT În 
ţaţa organelor de conducere ale Rug- 
byului, se caută a se compromite 
Clubul PTT In care s’a muncit şi' se 
munceşte tn mod serios şi demn, fapt 
ce I-a adus in situaţia demnă de in
vidiat astăzi, de a avea supremaţia In 
rugbiul românesc.

„Un domn, I. T. Popovici, membru 
tn conducerea secţiei de Rubgy a 
Sportului Studenţesc, neuitftnd aşa 
de uşor rezultatul de 13—0 admlnls- 
rat ecnipei sale în matchul de finală 

•  campionatului de rubgy, şi pentru 
a-i aervi scopurilor d-sale de vhtoi,

caută cu orice preţ compromiterea 
Clubului PTT.

„Clubul PTT sesizat de cete petre
cute prin delegaţu săi autorizaţi, aa 
cerut organelor F. R. R. instituirea 
imediată a unei anchete pentru dove
direa celor afirmate de d. Popovici, 
iar tn „Cazul Penescu” pe care a ţi
nut aă-1 dezaprobe dela început, a
luat măsurile dictate de statut.

„In eeiace priveşte acuzaţia de eo. 
rupător, d. Popovici ar trebui să cau
te aceste persoane în însuşi epraoana 
D-sale.

„Cu ocazia anchetei care s’a des- 
chis, semnatarul acestor rândun ti 
Va dovedi cum a câştigat Clubul din 
care D-sa face parte, matchul contra 
Viforul-Dacia în „Cupa Gazeta Spor
turilor” şi rolul de corupţie pe car« 
l-a avut d. Popovici cu această o- 
cazie",

A. R afailescu
' *

Conduita obiectivi a ziarului nos
tru, ne-a determinat să acordam ospt. 
teii täte precizării domnului 'A. Ra
failescu. a cărui bună credinţă, ca şr 
cea a domnului Ion Tb. Popovici, 
aemnatarul scrisorii Îs care se refe
ră aeum, tn răspunsul său, „petctia. 
tul", noi nu o punem la îndoială.

Dreptul de apărare este sfânt. Iată 
dar dece. la acuzaţiile aduse de d.
Ion Tb. Popovici, a răspuns _ şt
noi l-am publicat — d. A. Rafail es
eu, considerând, prin aceasta, totul 
nostru definitiv lichidat.

Ca Încheiere, trebue să adăugăm că 
din rândurile domnului Rafailescu, au 
ae desprinde nici o notă personali, 
aşa câ nu ştim daci d-sa semneazâ Iá 
numele aiu, sau angajează. In preci
zarea de faţă, gruparea P. T. T.

Asta, fireşte, de va fi necesari vor 
stabili cei In drept.

Pentru „cazul Penescu", începând 
der de astăzi, părţile interesate ur
mând să găsească — la trebuinţă — 
alte mijloace de răfuială jtoi afişând 
următorul;

in preiima inauguram
n o u l u i  s e z o n

ti-
Cu cine epare Tennis Clubul Român

Sezonul de hockey pe ghiaţă se i- 
naugurează anul acesta, prin matchu- 
rile angajate tn zilele de 16-17 ale 
lumii cu echipa Ferencváros din Bu
dapesta. ; * -•

Inaugurarea are loc atât de târziii 
datorită temperature! ridicate din 
cursul lunei Noembrie. Constatăm cu 
mare regret că hockeyul pe ghiaţă, un 
sport atât de frumos, este pe cale de 
a dispare în Capitală. Să precizăm. 
De unde anul trecut existau in Bu
cureşti şase cluburi cari practicau a- 
ceat aport, anul acesta, în afară de 
Tenuis Club şi Telephon Club, cele

va continua: In această direcţie, dacă 
nu, acesţe echipe nu vor mai juca de
cât în străinătate. Credem şi seprăm 
câ publicul bucure», va şti să susţină 
acest sport spre a nu-1 lăsa să moară.

Vom face aci o analiză a principa
lelor echipe din Bucureşti. Vom În
cepe cu clubul decan Tennla-Clubul 
Român, Campionul naţional din ulti
mii ani.

Arul acesta, echipe T. C. R. se pre
zintă mai bine cu oricând. Astfel, pi
votul liniei de Înaintare, C. Cantacu
zino pare a fi în condiţiuni fizice ex
celente, ceiace-i va permite a reveni

Tragerea Loteriei Statului
A câştigat 

N-ruli
64468.

aa
C l a s a  l l - a „  Z i u a  I

300.000 lei 29724 682 959 718 746 314 
30793 151 624 643 907 090 211 797 426 

705 087 935 540 551 259

i z e i  3 0 0 , 0 0 0
c â ş t i g ă  N o .  6 4 . 4 6 8

Om Cole ciur a
GHEORGHE STA N O IU

Preferata de Toată Tara Romanească■HMM sémámmáJBMBSBIHMaBBHBHar. * ------------------ -

Au câştigat câte 50.000  
Iei N>riiei

77283 56137 f
Au câştigat câte  20.000  

lei N-rilei
51753 49996
Au câştigat câte  15.000 

lei N-riilea
28S2Ü 13146 34593 I860 13629 
Au câştigat câte 10.000 

lei N-rilei
22163 48508 79482 66149 28047 7202 

21420 57438 4458 42765 76(XJ6 
69054 2414 48815

31108 985,308 793 893 064 193 576 739 
672 254

32255 209 008 000 552 694 090 067 907 
512 757 486'005'637 083 475 

33969 474 056 436 835 034 815 810 697 
419 124 592
34750 282 250 539 105 291 301 878 

703 333
35660 705 196 290 723 149 085 878 345 

340 226 215 
36626.025 679 304 262 465 819 354 291 

384 500 249 409 
37693 742 075 241 870 145 690 543 747

Tennis Clubul «lin a lte  tim puri

A V IS
»Tribuna liberă0 a  ; 

; rubricii noastre, nu < 
• mai e ste  liberă... 

e e e e e e e e e e e e e e e e s e e a e s a e i
necesar, credem, pentru a. nu trans
forme,, eu timpul „Tribune”, In rină 
jpt? ee .jdbie”,^  L.;;

’ (. l t .  Iu- I I •>-
F o o t b a l l

Echipa profesională maghiară
l a  B u c u r e ş t i

0 propunere maghiari pentrn o întâlnire 
- România-Ongaria
Secretariatul general al federa- 

tiunii noastre de foot-ball, a pri
mit eri. o foarte Interesantă pro. 
punere din partea nnul Împuter
nicit al forului maghiar.

Ea comportă organizarea n- 
ani joc Intre echipele profesionis
te, ale României şi Ungariei, cu 
revanşă.

Prima!, a r  urma sft se desfăşoa
re la finele lunii Aprilie, aei, 1» 
Bucureşti, după care, revanşa ar

in
mss

{ HAD A
; Portarul teamului naţional ma

ghiar

fi program ată la Budapesta, don» 
săptămâni mai târziu, Înainte d» 
inaugurarea campionatului mon
dial «lin Italia.

S e c r e t a r i a t u l  g e n e r a l  a l  
f e d e r a ţ i u n i i  n o a s t r e ,  m a 
n i f e s t ă  u n  s u f i c i e n t  o p t i 
m i s m  p e n t r u c ă  a c e s t e  j o 
c u r i  s ă  f i e  r e a l i z a t e .

D u p ă  c u m  s u n t e m  î n s ă  
i n f o r m a ţ i ,  u n  a c o r d  e  i n  
f u n c ţ i e  n u m a i  d e  d o u ă  e -  
l e  m e n t e :

a )  m a g h i a r i i  s ă  f i e  o b l i 
g a ţ i  p r i n  c o n t r a c t ,  s ă  n e  
o p u n ă  p r i m a  l o r  g a r n i t u 
r ă  d e  p r o f e s i o n i ş t i ;

b )  a c e s t e  j o c u r i  s ă  i n a u 
g u r e z e  u n  c i c l u  d e  î n t â l 
n i r i  a n u a l e  i n t r e  r e p r e 
z e n t a t i v e l e

tră  naţională, — matchurlle 
terclub Intre balcanici, fiind 
puţin frequente.

Atenţiunea maghiarilor, © o» 
sigur, o consecinţă a  ultimilui 
noastre rezultate internaţionale 
can  an avut un ecou determi
nant

Balcaniada, definitiv 
programată

EA SE VA DEFAŞURA 
IN DECEMBRIE

Insfârşit.
la lă-i m işcând şi pe e- 

leni.
Taciturni cum nu-i cre

zusem , grecii ne abando
naseră complect»

Am publicat noi acum  
câtva timp că Balcaniada  
a cărei o rg an iz a re  revine  
fed eraţiei greceşti va a» 
vea loc ia fin e le  iui Noem  
brie 1834, la Athena. Şti- 
rea o dobândisem p e cale  
neoficială .

Eri, F. R. F. A. a  prim it 
confirm area oficia lă , prin 
care forul dela Athena ne 
anunţă că Balcaniada a  
fost program ată in prima 
săptăm ână a lunii D ecem 
brie din anul viitor.

două cluburi mart din Bucureşti, ce
lelalte sunt desfiinţate sau ps punc
tul de a fl deafiinţate. Astfel, Poliţia 

ta probabil că nu va mai juca anul 
acesta. Politehnica şi Sp. Studenţesc 
au abandonat acest sport iar Viforul 
Dacia face eforturi mari pentru a-gi 
putea menţine o echipă.

Se naşte întrebarea, care este cau
sa pentru care acest sport nu este 
viabil la Bucureşti? (căci !h alte 
centre, la Cluj, Cernăuţi, etc. hockey
ul este In plin progres).

Cauzele eunt multiple şi vom căuta 
să ie enumărim. In prunul rând, a- 
cest sport, car. a luat naştere la noi 
luci din 1025,- din iniţiativă nu par
ticulară, ş i  care c realizat până tn 
1932 progrese uimitoare, nu a fost 
susţinut decât de câţiva - entuziaşti, 
printre cari putem cita pe d-nii Pra
ger de Dolescko, C. Cantacuzino, A. 
Aslan, Fraţii Grant, Tucker, etc. Fe
deraţia de specialitate a făcut tot ce 
i-a stat tn putinţă, insă dat fiind ca 
eats extrem-de săracă, aportul său a 
tost apioţpe inexistent. In adevăr 
singura surii de venituri al acestui 
organ, ests cota de S% încasată 
din roatenurile dela Oteteleşeanu, pre 
cum şi cotizaţiile cluburilor, şi ta
xele de legitimări. Or acestea se ri 
diet la sume complect insuficiente 
faţă de nevoile acestui sport.

In sezonul trecut, Tennis Clubul, 
susţinut de inimosul sportiv C. Can 
tacuzino, precum şi Telelőn Cluhul 
au,făcut toate eforturile pentru a lan
sa acest sport introducindu-1 tn gus
tul publicului bucureştean. Rezulta
tul, se ştie; toate matchurile an fost 
deficitare astfel că organizatorii aa 
înregistrat pagube de sute de mii de 
iei. Turneele organizate au fost de- 
asemenea deficitare. Totuşi, nu tre
bue uitat ci echipele româneşti au 
realizat progrese man dm punct dc 
vedere technic faţă de anii trecuţi, 
fiind bine cotate în străinătate.

In adevăr a Învinge Letonia, Bel
gia şi Italia şi a câştiga Cupa de 
Consolaţie la.. Campionatul Mondial 
dela Praga nu este puţin. Deattfel, o. 
tertele primite actualmente, pentru 
un turneu prelungit al -echipei naţio
nale In străinătate, sunt extrem de 
avantajoase.

Totuşi, Federaţia şi cluburile, nu 
cred că âceptarea, acestora ar fi tn 
interesul sportului lomănesc, Deu

ces cluburile T. C. R, şi Telefon, au 
hotărât să mai facă o singură Încer
care. Vor organiza câteva matchurl, 
in combinaţie cu Patinoarul Otetele- 
»anu. Dacă rezultatul matchurilor »- 
cestora va fl satisfăcător, atunci se

ŞI ÖV. VETI CAŞTIGA JUCÂND

ia SchtOder # Campus,Bassa
Calea Ticteriei 68 Calea Victoriei 14

AGENŢII IN TOATA ŢARA

curând in maximum de formă. Pietre 
Orant, a arătat la primul antrenament 
că poate fi utilizat cu mult folos a- 
tât In poetul de Înaintaş dreapta cât 
şi ca fundaş. Este în formă bună.

J, Rabinovici, complect restabilit 
depe urma acidentului suferit anul 
trecut, va juca In aceiaşi linie cu 
Cantacuzino. Este un element de va
loare.

Ţie©, se prezintă deasemenea admi
rabil putem spune că este in mare 
progtes, ceiace se poate spune şi des
pre Petrovich Pe Mita Bragadiru, 
proaspăt sosit dela' „Grasshoppers* 
dip, Zurich,, nu l’am văzut încă, Este 
Insă destul să adaugaţn că antrenorul
acestui club est© celebrul canadian 
dr. Blake Waţsotu Ceilalţi înaintaşi 
•unt Waleir şt Simionescu Râmnicea- 
üli. Mai este vorba şi de câteva a- 
chiziţii noui cari nu pot fi încă di
vulgate, în interesul realizării lor.

Ca fundaşi, TX.R.-ul are pe doui in 
ternaţionali şi anume, pe Şerban 
Gram şi pe Gică Buia, iar ca re
zervă pe Roland Pîann.

Portarii sunt, D. Danielopo! şi Mir- 
cea Raţiu ambii internaţionali cu su
ficientă popularitate epre a mai fi 
prezentaţi.

Cu asemenea elemente, T. C. R.-ul 
se va putea prezenta, desigur, admi
rabil în faţa-adversarilor pe cari U 
va întâmpina In acest sezon.

■r- dem. d. — 

.Box
Reuniunea

lela Barascheum
Sâmbătă seara la orele 9 „Macabl* 

«srgantzează ta „Barascheum” o nouă 
reuniune amatoare de box.

Vsogramul cuprinde opt niatcnurî 
tn ordmta următoare;

Tr. Georgcscu (M)-N. Berefc«r 
(Ringul).

O. lordănescu (C. F, R.)-C. Du-
mnreseu (H. S).

A. Weintraub (M.)-P. Georgascu 
(B. C.).

D. Badea (B. C.)-D. Vasile (H. S.)
. L. Avramescu (M.)-V, Susnea (B.
c j .

D. Rabeţ (M.)-M. Orvaş (Ringuri
M. Horowitz <M,)-Zansfirescu 

(Ringul).
V. Ionescu (M.)-P. Călin (B. C.L
Moţi Spacov-Dinu Mihail 4 repri

ze a 3 minute.

Au câştigat câte 7.000  
iei N-riiei
66261 14291 47851 6612 2997 16621 

10872 ÎW25 45706 63079 19662 
704 37085 4172 74339 4U1U7 68144 
37470 43039 33590 12372 
Au câştigat câte 5.000  

lei N-rilui
40117 8«85 i2038 32579 70764 79815 

9744 46136 48819 25526 70104 
30775 11338 59164 9295 35874 
46498 37285 12667 27119 24656 
112H 31617 30797 70288 4396 
38797 6UÍ91 49847 60329 7712*2 72 
69160 60i32 56038 844 10598 
62655.6168 3Ü6U 479 517Î0 35575 
78250 16997 58360 38920 60596 
74996 16900 43794 §4738 17731 
61238 7824 53136 26588 33615 
22447 42646 45927 40393 2399 
75432 74679 18575 57931 77665 
4842 1335 70997 9745 78616 1792 

,7424 6746 43913 7915 39806
Au câştigat câte  3.300  

le i N-rife* - 1
0430 848 619 832 562 522 325 297 •
1778 948 120 273 523 559 318 872 967 

129 931 025 .565 313 308 900 
2238 233 445 575 648 436 048 853 4â4y 

862 430 627 108 417 
3780 227 289 499 291 129 878 760 181 

934 459 469 912 223 567

834 683 667 410
38024 048 243 551 378 179 464 319 339 

508 936 553
39306 210 484 072 718 454 799 713 517 

049 100 955 577 191 137 950 211 703 
158835 499 179 573 387 085 925 
40718 892 543 98.3 250 734 770 900 4S3 

836 63Ö 839 383
41293 350 204 II5 682 431 300 842 331 

1?0 596 394 614 802 075 629 
42669 965 972 582 895 270 514 130 808 
.816 288 249

43999 382 116 261 884 355 443 786 194 
217 462 916 027 451 445 766 904 

44950.158 799 602 O85 OUI 267 057 698 
525 044 C82 234 210 248 053 466 716 

565 373
45673 825 487 695 346 694 442 888 798 
46890 937 586 352 099 783 866 624 556 

430 091 665 04p
47032 200 775 4Í9-346 093 964 283 541 

662 491 276 361 017 584 620 213 
i 1 .... ............ ................ .

48929 160 908 958 496 415 068 367 588 
942 665 694 039 548 

49338 072.588 84 765 310 008 035 048 
324 627 075 .•?;

50344 699 800 978 995 807 015 -905 591 
639 126 762 856 054 >

51315 794 244 309 02<S 080 193 797 438 
•651 537 O58 997 595 • *

52978 606 259 939 728 116 604 153 054 
997 256 952 589 149 

53242 626 140 758 856 710 268 639 389 
260 678 904

54708 935 035 441 651 512 987 488 061 
781 180 299 255 202 5$p 526 584 

55869 730 483 370 414 225 Ó90 458 494 
915 104 095 996 - v

56856 294 319 587 088 443 519 818 399 
663 926 960 335 113 087 190.026 682 

57611.358 665 075 892 466 028 484 508 
58749 117 934 987 353 852 720 665 86Ű 

303 732 242 785 192 089 
59122 956 811 262 452 263 295 233 414 

688 867 190
60252 5I6 S33 587 005 531 273.027 942

105 003 654
61234 A06 075 997 164 134 359 726 328 

126 833 578 459.
62847 596 834 O85 113 216 533 176 144

220 495 ..
63201 261 574 227 631 383 895 396 296 

351 Sil 303 599 007 037 .
64047 358 362 203 929 701 494 423 632 

769 141 256 318 375 
65947 235 662 010 862 419 809 690 10S 

092 435 463 738 111 345 060r 
66933 098 787 046 016 514 303 («6 
67d76 857 230 380 267 822 039 153 157 

465 061 575 108 474 348 
68527 478 413 752 485 900 605 661 9SS 

456 156 232 571 615 072 535 
69540 569 654 936 183 617 638 125 857 

740 395 064 798 082 432 198 922 423 
70172 284 625 992 692 509 612 523 886 

568 637 002 175 132 755 015 135 9Í8 
71775 440 691 942 244 318 795 138 625 

409
72118 25I 977 557 171 917 971 972 86? 

589 302 319
73643 327 268 895 144 ?47 10S . ;. 
74587 041 059 104 295 607 439-045 83« 

745 831 732 452 791 581 443 228 623 
051,595 804 . ,

75750 818 872 969 608 825 955 »43 0S7 
925 361 385 634 485 693. v"

76112 280 463 841 956 453 518 947 072 
I....373 977. 987 307 -807 ..i_.
77415 950 844 897 920 856 089 700 171 

749 394 182 241 601 852 053 958 54S 
78903 736 445 229 594 564 662 363 36« 

928 187 728 2Ö8 532 595 845 978 221 
238 086

: 79944 646 534 UÓ 288 524 351 324 34f 
925 671 320 805 474 222'269 422 07JJ

4

ta
a profesorului Ä!. hhuipplds

IAŞI, — Cinstirea memeoriei 
cehii care a fost Alexandru Philippi- 

4115 156 058 250 223 596 427 924 053 de, a avat loc ieri dimineaţă în
180 446 887 885 072 957 

5804 410 983 208 081 663 602 527 661 
999 007 485 136

Aula UniversitOtei. Sala în care na 
odată marele savant a conferen
ţiat, sau a ţinut cursuri, devenise

6219 576 756 867 121 541 302 445 901 rieincăpătoare pentru toţi aceia ce 
890 271 754 036 363 421 745 \m  tinut să participe la cinstirea 

7882 386 990 049 311 323 770 904 aia'memoriei- lui. Intelectuali, delegaţi 
735 701 944 243 506 140 j oi scoalelor locale, studenţi şi stu-

8596 545 641 858 685 549 789 808 023 denie, au participat ia această so-

Magaz i n  i nt ern
ŞEDINŢA biroului F. R. 

F. A., proectată pentru  
azi seară, când urma sâ 
se  judece apelurile gru*

inaugurarea are loc mâine după 
«ciaza.

»
PREŞEDINTELE Districtului dfl

pâlrior CAO, Gloria CFR foot-ball Oltenia, d. Nica, îlind In 
şi J u v e n t u s  in cazul üaterese sportive la Bucureşti, a tn 
Scharckady, a fo st amâ> cheiat două mâtehuri la subotica
nată pentru Luni seara.

a l e  c e l o r  d o u ă  ţ ă r i .
*

< E  îmbucurător faptul că ni a« 
eferă un nou prilej să «vadăte 
din sfera balcanică în care actî» 
vani până in., prezent — în ce pn . 

jreşte, desigur, numai echipa noa*

IMEDIAT după sărbătorile Cră 
viumilui, echipierii . grupării Venus 
vor începe antrenamentele de sala, 
ta O. N. E. F.

" ■ ’ *
MIRCEA BADULESCU, cunoa 

p r o fe s io it is te ^ v ita l  fundaş al Turdei, îşi tace sca-
*ml militar, ca elev al şcoaiei i> 
„Apărare contra Gazelor” din Bucu
reşti. —

Z
SPORTUL STUDENŢESC şî-a a- 

menajăt. un patinoar- pe terenurile aa-

(Jugoslavia) pentru echipa Rovina 
Grivata campioana Olteniei, şi re 
prezentátivá Craiovei. - 

*
CA şi în ceilalţi ani. Unirea Trico 

torul va organiza balul să-m tradiţie 
nai la Eintracht, în cursul lunii îa 
nuarie 1934..

Stră nătatea
Hockey pe ghiaţă

R ngu! Internationa!
Johung Rlsko La knock-outat, la 

New-York, in cea de a şasea repri
ză, pe adversarul său Petersen.

*
Georges Leperson, campionul de 

categorie pană al Franţei, îşi va 
pune titlul in joc, înfruntându-1 pe 
compatriotul său Augter, excampio- 
nul aceleiaşi categorii.

*
Iată clasamentul pe oare revista 

new yorkeză, „Ring”, La întocmit 
recent privind pugiliştii de catego
ria grea:

a) campion mondial; primo C=r- 
nera;

1. Maî? Baer; 2 King Levinsky; 
3. Tommy Lougtiramí «• Johung

Risko; Mac Cdrkindale; 6. Patry 
Petroni; 7. M»x SchmelHng; 8. Jak 
Scharkey; 9. Paulino Uzcudnu; IO 
Lee Ramage;

Dar Dumitru Pavelescu, ,,nea Pa
vel-* al nostru, dece a fost oare o- 
mis?....

i n 'mátchul susţinut ia Londra. 
Canada a "învins cu 4—3 echipa 

le de tennis,—din, B-dul- Elisabeta. I naţională a

L it l ţ â

. Mica public.taîe

246 0U0 138 158 952 943 62U 382 
9658 268 981 382 291 364 693 298 311 

977
16786 892 087 159 819 931 563 127 742 

913 978 609
11949 390 721 535 928 885 905 485 816 

611 473 732 122 752 332 249 748 
496 649 465 197 988 360 

12127 724 179 104 636 033 305 860
327 156 158 829 833 575 866 791 

13398 692 458 515 622 862 372 482
201 873 008 081 166 925 

14508 440 422 936 832 628 959 611
708 343 224 571 986 324 652 UÄ
083 670 032 055 462 

15632 957 955 276 704 976 782 581
140 415 358 473

16168 249 755 076 001 114 302 883 716 
719 573 126 489 361 

17575 818 203 864 577 451 904 209 321 
155 109

18657 325 677 844 022 402 842 547 753
19097 603 566 873 032 209 601 769 160 dedat cu totul

847 318 710 3x3 438 991 217 
20851 504 565 792 961 745 183 267 997 

737 876 228 002 412 891 474 368
054 000

21608 265 630 440 494 968 
22681 629 368 080 091 144 688 035 315
23934 999 811 114 560 049 012 230 376

439 605 003
24U21 153 623 502 389 302 558 128 339 

900 562 124
25260 820 082 203 439 507 309 424 587 

161 221 539 910 338 094 
26506 676 427 918 344 855 714 728 179 

254 668 307 617
27521 562 294 179 496 539 359 880 583 

205 334 907 285 849 896 400 825 
28880 740 399 785 018 498 737 345 711 

394 599 126 36$

lemnitate.
In num ele Universităţii
Cel dintâi a luat cuvântul rec

torul universităţii, d. prof. Traiah 
Brau- Adânc emoţionat rectorul 
Universităţii, a ’ scos iu 'evidentă ce 
a inseinnat pentru universitatea 
ieşeană. Academia Mihăileană de 
astăzi, marile cărturar dispărut Al. 
Philippide. t

D. prof. Bratu a spus, că Phi- 
lippide' a fost tuiul dintre primii 
slujitori ai universităţii noastre. 
Cursul ţinut de marele om al car
tei, era un curs îngrijit. Pentru 
Philippide nu existau nici sârba-- 
ton, ş i ' nici acele „sferturi acade
mice”. Deşi bolnav în ultimii ani, 
Alexandru Philipp.de venia totuşi 
la curs cu o regularitate matema
tică. Era un servitor devotat şi 
conşiincios al ştiinţei, căruia îi s’a

— A ve ţi pe  Noembrie ttn cont de 
două . or; mai încărcat la electrică1,

— Păi litul de bărbatu-meu a con
sumat nopţile lumina, tot ptecupeţin 
du-se pentru locui ţoi pe lista da can-

3 didati a partidului^.

Omagiul facu ltăţii şi al 
studenţim ei

D. prof. 1. Botez, decanul făcui 
tătii de litere, a rostit o vibrantă 
cuvântare de omagiu a memoriei 
savantului român Alexandru Phi
lippide. In esenţă, d. prol. Botez a 
aiatat ca sunt oameni ce-şi petrec 
zgomotos viata, fără a lăsa ceva in 
urmă. Sunt; insă oameni, care de 
şi trec prin viata fără zgomot, dar 
în urma lor lasă opere ce rămân 
nemuritoare. Marele cár tiu ar, filo
logul tarei noastre, savantul Ale
xandra Philippide. a fost unul din
tre aceştia. A trecut prin viată 
fără zgomot, şi a lăsat poşte rită tei 
o operă ce nu poată să moară. A- 
lexandru Philippide a fost o spiri
tualitate, o stea polară, o glorie şi 
o mândrie a laşului nostru- 

Studenţimea facultăţei de litere 
prin d. P. Ciureanu, a tinut să o- 
magieze deasemeni pe uniil dintre 
cei mai valoroşi profesori şi cei 
mai iubit şi mare sfătuitor, pe 
c a re_poate — l-a avut universi
tatea. Studentul Ciureanu, a arătat 
că cursurile profesorului Philippide 
aveau ceva din; antichitatea clasică. 
A fost profesorul care a-ştiut - în
totdeauna să stimuleze pe student« 
merituoşi.,.Studenţimea dela iacul 
tatea de litere, nl socoteşte pe ma
rele Al. Philippide, al 4-lea Mol
dovean după Mtron Gostin. Neculai 
Milescu şDDiţmtrie Cantemir. ;- 

in  încheiere studentul Ciureanu.

aduce un bine meritat omagiu ce» 
liiia ce a fost Alexandru ÎŢiiJippide.

D. prof. lorgu Iordan directorul 
Institutului de filologie, a  aualizaţ 
viata $i activitatea pe toate tărâ ' 
murile â  ilustrului dispărut-'

Astfel au omagiat ieşenii pe A- 
lexandru Philippide, in timpul a» 
césta de frământări'politice, ca pe 
unul ce n’a cunoscut în viată de
cât universitatea, bilioteca şi biu- 
roul său de lucru. Pentru stiidenti, 
acest omagiu adus ma relui profe
sor şi om de litere, mat are şi uo 
alt înţeles, in vremurile acestea 
când minţile • tuturora sunt frămân
tate de alte chestiuni, dfecât acelea 
căruia s'a dedat fflárelé filolog Ale» 
xandru Philippide.

Frimu

Tribunalele militare
Condamnaţi

Consiliul de râzboiu ai C .' ÍI A» 
secţia I, sub preşedinţia d-lixi col. 
Florescu I., comisar regal fiind d-l 
maior N icolae Hagi Stoica, a. con
damnat eri pe: sold. Fundăneanu Mi. 
bail din reg. 1 Gardă la 2 luni închi
soare, pentru dezertare repetată; p© 
sold. Hagiopoh Gb., din reg. 2 C  F* 
la 6 luni inchişoă«* pentru abuz d© 
încredere şi insubordonaţiţă şi pe ci
vilul Al. Penes cu U 5 zile închisoare 
pentru ultraj cu lovire.

Achitaţi
Acelaşi consiliu a achitat, peycivi. 

iii Al. Oprescu şi Culea Ştefan, acu
za,1 de ultraj. .. , . , , ,

lin furt le un sfert 
le milion descoperit 

ta f.-heamt
Violarea unui grop  poştal 

de 240.000 lei
PIATRA-N. — La oficiul poşta! 

din corn. Tarcău-Neamţ, s’a ' făcui 
o descoperire senzaţională. D. in* 
giner Marinescu, conducătorul fa 
bricei de cherestea Bocancea. s*s 
prezentat la acest oficia, având 
de ridicat an grop poştal de 240.8M 
lei trimis de C- A. P . . S. din Ga
laţi pentru sus numita fabrică. 
La deschiderea gropului,, oare s‘a 
făcut în prezenţa tnturor ofician
ţilor, cu toate că ştampilele şl 
greutatea erau foarte exacte*.. 6‘ao 

. găsit în loc de hani, 3 pachete ca 
hârtie de ziar, pnrtând' data din 
16 Noembrie. Se crede că'banii au 
fost sustraşt dela Galati. Politia 
locală face cercetări, ,



0. Dem I. Dobrescu
revin e  la primărie?

Ce s’a petrecut éri ne tróntól municipal. D. Dobrescu 
a fost l i  Capitali

saroiM tia, a  D e c e m b r ie  l a w _________________________ C i l R C n i m e .

Pa frontul municipal s’au petrecut 
eri fapte cari nu pot fl trecute cu ve
derea«'dacă se tine saamlt de rezulta 
tele ce se scontau.

D- St- Romaneses, primarul gerant 
al Sectorului I Galben, a cre*ut ca 
Poate taoiüta dizolvarea consiliului 
de sector, care numârâ printre meu«» 
brii săi ţi pe d. Dem. I. Dobrescu prin 
neîntrunirea numărului reglementai 
la trei şedinţe consecutive al const 
Bulul-

In consecinţă consilierii comunali 
al. Sect- I galben» au lost convocat! 
pentrj'eri la ora 10, în şedinţă pu
blică-

Tot! consilierii natlonal-târănlştl - 
în afară de d- Aurel Bolinuneanu — 
având în fruntea lor pe d. Garabe« 
Asian, primarul suspendat al Sectoru
lui. — s’au prezentat la ora susarâ- 
tafă în Cabinetul consilierilor dele 
gaţL
' D- 8 t.‘ Romanescu. primarul gerant 

al Sectorului» a rugat pe consilieri uă 
admită amânarea şedinţei, întrucât 
d-sa este chemat la Ministerul de In
terne.

i). G- Minian-Maxlm, cere să »e 
menţioneze în Procesul verbal ca nu
mărul consilierilor prezenţi cerut de 
lege este obţinut pentru ca şedinţa vă 
se poată ţine-

D- Şt- Romanescu- îaco apelul «o 
minai al consilierilor constatând ci 
«unt în nuínftr- La ora Î l  şl an sfert» 
şedinţa se ridică, fixându-se de co- 
mUn acord şedinţa viitoaro pentru 
Luni la ora 5 p- m-

La eşixe* consilierii naţional-ţ&iă 
»işti au fost huiduiţi de numeroşi oe- 
tăţeni» membri ai partidului liberai, 
cart Înţesau sălile primăriei.

S e  pregătise o  lovitură  
de teatru

Pentru eventualitatea ' când consi
lierii naţionali-ţiriniştt na ar fi pa
ttit fi In nunii, d. Dem. I. Dobresca, 
primarul titular al Capitalei, a sosit 
focă de MietcUri seară In Bucureşti.

D-sa na a comunicat decât tu doi 
trei dintre cei mai apropiaţi prieteni 
esti singuri ştiau de prezenţa sa In 
Capitala,

Primarul general a avut grife să-şi

ia toata precauţiunile şi la hotelul 
„Coroana” din Braşov unde Îşi pe
trece concediul, lisând vorbi acolo 
«â se afli In plimbare prin impreju- 
nmi. i

Jnci de eri la ora 10 dimineaţa, d. 
Dobrescu îşi luase reşedinţa tntfo  
casă din preajma primăriei sectoru
lui l  Galben, pentru ca ta nevoe s i  
poată a par ea ca „un dens ea me
dii na" In sala de consiliu, atunoea 
când toată lumea 11 socotea In conce
diu la Braşov.

Primarul general tfa avut prilejul 
s i o faci, deoarece consiliul şi-a a- 
mânat şedinţa pentru Luni. -

D. Dobrescu revine la 
. - primărie >

Deşi au am reuşit să luăm contact 
cu d. Da». Dobrescu, am putut alia 
totuşi dela tuiul dintre cei mai apro
piaţi colaboratori ai d-sale, că prima
rul general a hotărât să renunţe la 
concedia şl să-şi reia atiibuţinnilo 
municipala, pe cari le abandonase 
prin plecarea tn concediu.

Aceasta ea o imediată consecinţă a 
faptului că liberalii a u respectă anr.a 
jamentela reciproc luate înainte da 
plecarea In concediu a d-lui Dsm I 
Dobrescu. după cum a afirmat d-sa-
O notificare m inisterului 

de interne
In urma celor petrecute la primăria 

Sectorului I galben, consilierii naţio- 
nal-tărăslşti au trimis ministrului 
da interne, urmăotarea notificare, 
prin care araţi că d. Ş t Romanescu 
Sabotează activitatea consiliului, ce
rând înlocuirea d-sale. Deasemenea 
consilierii protestează contra faptului 
că» au fost violent apostrofaţi chiar 
în interiorul primăriei.

După cele petoente eri, se poate ve
dea cu claritate că situaţia dela pri
mărie departed* a se limpezi, se va 
complica şi mai mult prin revenirea 
în fruntea municipiului a d-lui Dem 
I  Dobrescu, în aciuatele împrejurări 
şi în atmosfera de astăzi-

Eri. d Dem- I. Dobrescu s*a înapo
iat cu n-aţina Ia Braşov.

T«

P u tern icu l incendiu
d in  str. Vaporul iu i  Asan

Dn imobil şi bonă magazii cu cereale distrase de foc
Eri in zorii zilei un violent in

cendiu a izbucnit la imobilul d-Iul 
Nae VeRcu, cereal'st, din strada 
Vaporul lui Asan 11.

focul care a luat naştere dela 
coşul bucătăriei a răbufnit în pod 
şl iu câteva clipe a cuprins întreg 
acoperişul.

Alimentate de un vânt puternic 
flăcările, se înfnseseră la grilajul 
care era de lemn $i apoi la o ma
gazie din fundul curţii In care se 
aflau depozitate d<>iiă vagoane cu 
cereale.

Anunţându-se pompierii Ia in
cendiu s*au dus posturile „Co
meta” şl „Fo‘şor”. de sub coman
da d-Iui căpitan fetaleanu.

La sosirea pompierilor Imobilul 
era aproape distrus, iar flăcările 
ameninţau să cuprindă un ş 'r în
treg de case.

Văzându-se proporţiile focului 
prima grijă a pompierilor a fost de 
a izola clădirile din vecinătate.

Cu toate măsurile luate de pom-

pier] câteva scântei purtate de 
vânt au căzut pe o magazie a u 
nui imobil vecin, proprietatea 
d-lul N. Rădulescu. In această ma 
gazie, construită d'n paiantă se 
aflaţi depozitate şeas© vagoane cu 
cereale. Până ca pompierii să-şl 
dea bine seama do acest nou de
zastru, acoperişul magaz'ei era în 
flăcări.

Pompieri] au izolat magaziile 
incendiate de restul tmob’lelor reu 
şlnd ca după o muncă de trei ore 
să localizeze incendiul

Au ars complect cel© două ma- 
gaz1 i cu 8 vagoane de cereale şi 
imob'lu] compus din patru camere 
al d-lui Velicu. Deasemenl a lost 
distrus şi întreg mobilierul aparta
mentului.

Pagubele n*au putut fi Încă e- 
valuate. Totuşi s© crede că ele 
depăşeşte suma de 500 mii Iei. I- 
mobiiul şl magaziile tio erau asi - 
gurate.

C a p i t a la
0 părăsită aruncă cu sodă caustică Io obrazul

amantului
Bijutierul Filip Zindel, de 26 ani, 

domiciliat în «oseaua Vitán 179, pâră 
•ise săptămâna trecută pe amanta sa 
Raşela Mincu, din strada Brânduşi 
ar. 25.

Văzând că la toate rugăminţile ei, 
Zindel rămâne rece, Raşela Mincu 
S’a hotărât să ee răzbune. Înarmată 
ca o sticluţă ce conţinea sodă caus
tică amanta părăsită s'a postat asea

ră în faţa locuinţei bijutierului. Şi' 
când acesta Vroia să intre tn curte 
Raşela Mincu i-a aruncat în faţă con
ţinutul sticlei,

Bijutierul cu faţa şi ochii arşi, ş’a 
prăbuşit la pământ scoţând răcnete 
ie  iiarâ rănită. Anunţându-se Salva
rea nenorocitul tindei a fost ridicat 
si dus la spitalul Brâncovenesc. Cri
minala a fost arestata.

Conferinţa de aseară
a d-lui min.stru ai muncii

D. Constantin Dimitriu» ministrul 
muncii» a ţinut aseară la fundaţia 
Dalles, o conferinţă despre „înfăptui
rile istorice 1877—191-i sub domnia 
regilor Carol I şi Ferdinand I”.

începutul 'anu lu i 1878 — spune 
<l-sa — coincide cu sfârşitul operaţiu
nilor militare ale independenţei-

Căzuse Plevna şi delegaţii statelor tănro-

1878 la 1914 • ’ 1 ’
Grelele încercări din 1907* gâssse 

asemenea un răsunet In guvern şi in 
Suveran. Prin toate mijloacele se fa
ce dreptate ţărănimii prin nouile Io 
giuirl agricole şl se pun primele prin» 
cipii cari trebuiau să, ne aducă la vo
tul universal şl la marea Improprie

beligerante trebuiau să se Întruneas
că pentru încheierea armistiţiului. 
Dar reprezentanţii României nu sunt 
admişi la negocierile armistiţiului de 
cât cu drepturi deliberative- 

in 'urma hotărârilor congresului, Ro 
mânia şl*a Întins stăpânirea până la 
mare» Insă a pierdut judeţele din su
dul ’Basarabiei.

ín* mesagiul adresat parlamentului 
ia 15 Sept- 1878, domnitorul Carol
spune:*

.»Să avem statornica credinţă» căci 
ceia ce rivalitatea intereselor şi nece- 
itijţilor momentului:, n u . ne-au dat 

astăzi» mâine ni se va. da de către 
dreptatea mai bine luminată a Biro- 
pei”- .

Anul .1881 aduce o nouă schimbare 
tn torma Statului Român, Parlamen
tul propune ca România să ia titlul 
dé Ragat- Prin revizuirea constituţiei 
din 1884, se închee primul ciclu de 
acte politice care au contribuit la con 
stituirea Statului modern al Româ
niei.''-' , ' • - v- ■ * - - asâ

i Explozia unei stic le  cu 
| benzină

Tânăra coaisză Elisabeta Kiş, de 
17 ani, domiciliaţi in strada General 
Lubovati 37, din serviciul frizeriei 
Louis din calea Victoriei, umbla erx 
lingi sobă cu o sticlă cu benzină. 
Sticla tv.calzindu se a explodat rănind 
grav pe coafeză. Benzina caigâtsd pe 
sobă s’a aprins. Intervenind pompie
rii acest început de incendiu a fost 
hxalizat. Coafeza rănită a fost dusă 
la spitalul Colfea.

; Arestarea unui răufă
cător

După numeroase cercetări d co 
misar şef Şt- Popescu a reu$it să a- 
rlisteze pe Miklós Francisc, supus 
cehoslovac,'dovedit de a fi săvâr 
sit şase mari furturi de mătăsuri.

Cu actele dresate răufăcătorul a 
fost'inaim at parchetului. Mărfurile 
furate, găsite asupra hoţului au fost 
restituite păgubaşilor.
Accidentul din curtea mi
nisterului Apărării naţio- 

’* nale
Soldatul ion Postaru, dela bata:*■ 

Vonul ministerului Apărării naţio- 
note, a fost surprins, de un autocu 
mión de eşia din garaj, In timp ce 
se afla in  cartea ntmisterdiui.

Rotile din dreapta maşinei t-au 
trecut peste picioare zdrobmdu-t-le. 
tn  stare disperată victima a fost 
dusă la spitalul militar spre a t &e 
amputa picioarele.

Un delegat al comendairef pieţei 
a deschis o anchetă.
Accidentul unei bolnave

Studenta Elena Negoescu, de 20 
«hi, i domiciliată în strada Căpitan 
Constantin nr. 17. reclamase acum 
două săptămâni pe un tânăr care a 
batjocorit-o cu toate că ea avusese 
un acces de epilepsie. Eri după a- 
xniază tânăra a-fost citată* la cab. 
4 de instrucţie spre a fi confrunta
tă.cu satirul care a fost a resta t La 
vederea bestiei tânăra a leşinat şi 
* fost ridicată de Salvare.

Unul care făcea  pe 
m arele

După două săptămâni Nedu s’a 
prezentat la birourile oficiului, din 
strada Brezoianu spre a-şi lua în 
primire postul. Nu mică l-a fost în 
să surprinderea când 1 s’a spus că 
fon Filip nu este cunoscut !a oficiu 
şi nici în registre nu figurează ca 
încasată suma de 2500 iei- Dându-şi 
«cama că a căzut victima unuui ex- 
croc, Nedu a reclamat cazul poli
tiei •

D. subinspector general S. Frân- 
culescu, şeful siguranţei Capitalei 
făcând cercetări a reuşit să areste
ze pe falsul şef de cabinet. Asupra 
sa s’au găsit mai multe acte şi chi
tanţe false. La interogatoriul ce i 
s a luat Filip a arătat că a excro- 
cat mal mulţi: tinerii cu însemnate 
sume de bani, oferindu-le la ttoţi 
servicii.

mentele care Ta urmat, suspendase 
cüm era şi firesc pentru câtva timp» 
acţiunea de organizare a, Statului- 

îndată însă .după aşezarea temelii
lor Statului şi stabilirea raporturilor 
internaţionale, toate domeniile vieţi! 
noastre dé Stat sunt cercetate» stu 
diate şi organizate In perioada aela

deş*Conflictul balcanic din 1912 
teaptă noul îngrijorări.

România sub impulsul Regelui şi 
cu sfaturile fruntaşilor ţârii isbuteşt» 
să impună felul său de vedere» locali
zează conflictul şi Ju urma Incheerej 
păcii dela Bucureşti iese cu un presti
giu sporit şi- pentru ţară şi pentru Su
veranul e i - '

Soseşte la fine» ceasul cel mare al 
războiului-

Am .pornit in  acel războîu, întemfv 
laţi numai pa puterile noastre, căci 
oricât de mare a r i i  fogt uorînţa alia
ţilor să nş vină în ajutor» situaţia ge« 
grafică îi împiedica.

După războiul de întregire» încep* 
marea operă .de unificare a ţării mă
rite- ■ -

constituanta convocată sub Carol 
i» în timpul guvernului Ion f- C. Brâ- 
tianu, pune ia ordinea zilei, refor
mele economice, sociale şi politice, 
votul Universal’ şi împroprietărirea*
■> Adunările^-naţionale întrunite toi 
sub guvernul lui Ion Brătianu, dar

Cercetările parchetului militar
In afacerea stupefiantelor

-- D. judecător de instrucţie Ros- 
novanu a lucrat eri — toată dimi
neaţa — Ia consiliul de răzb°îu 
ai Corp. If ADnata; împreună cu 
membrii parchetului m'liiar, |a des 
coperirea eventualilor complici 

militari, In vasta afacere de i'aflc 
cu stupefiante, descoperită deună
zi la Braşov.

După cum se Ştie, stupefiantele 
traficate par a fi, în majoritate, de 
provenienţă militară — după anu
mite ,nd!cü aflate ia cele vândute 
dczmtoxicatului utilizat de justiţie 
pentru descoperirea farmacistului 

d»n Braşov.
In aceasiă s’tuaţi© d. jude ins

tructor Rosnovanu s’a pus în le
gătură cu parchetele militare -  
intre care se află şi aceia al con
siliului Corp. ff Armată pentru 
cercetarea laturei militare a afa
cerii,

S’au făcut până In prezent câte 
va descinderi la m'litarl şi din câte 
se cunosc până acum nici un ofi
ţer nu-f amestecat in această urâtă 
chestiune.

Au fost aduşi Şl reţinut! Ia Con
siliu în interesul cercetărilor plu
tonierii Dinu şi Mandl, dela M. A. 
direcţia 6 sanitară.

După interogare aceştia an fost 
reţinuţi — de consiliu, — la dispo
ziţia instrucţiei.

Tot eri, către prânz au mai fost 
aduşi ca Informatori, alţi 3 piu-, 
tonieri dela spitalul militar vele. 
rinar.

Şi aceştia au fost supuşi 'me-

Cercetările continuă ca Intensi
tät© cu nădejdea că întreaga reţea 
a trafleanţiior va fi în curând des
cifrată. In interesul cercetaţilor 
numele celor reţinuţi cu Şi al in
formatorilor est© tinut in cei mai 
strict secret.

in cursul după amieze] d. jude 
Rosnovauu a reven't la cOnsidu 
unde cercetările continuă.

*
D. maior Dan pascu, comisar 

regal, a luat parte 1© autopsier ca 
cadavrului In.oxicatuiui decodai in 
caynetul d-ruîui florenste'n.

*
In ultimul timp cercetării© au 

stabilit şi amestecul unui oliţei 
farmacist.

ŞI în aceatsă direcţi© aa f°si 
îndrepta e cercetările instrucţiei.
Aseară au fost reţinuţi !a con

siliu — arestaţi — toţi cei cinei 
plutonieri aduşi la histrucţie eri.

*
In legătură cu ce: cetirile cab. IV  

instrucţie, care a emis mandat de a- 
Tastare împotriva medicului Dr. S. 
Hornstein şi a farmaciştilor Schapira 
şi Finkelstein. inculpaţii au făcut a- 
pel împotriva jurnalelor, de confir
mare de către tribunal a mandatelor 
de arestate. Aceste apeluri urmează a 
fi judecate astăzi de către camera de 
putenere sub acuzare.

Asfixiaţi ca manpl

A c e s t e  A

1 elemente
cari au creat renumete

APEI DE COLONIA
J o c L e v  C i l u l »

CLDJ, 7- — Asi dimineaţă» au fost 
găsiţi asfixiaţi ca mangal ta locuinţa 
lor de pe sir. Poleacului 54 indiviziidlat interogărilor d-lui jude Ros 

novanu şi ale d-luj căpitan D . A ta -. G h. “ruVu 7  Mureşanu“lon 
naslu» i S’a deschis o anchetă.

INFORMATIUNI

Războiul din 1877* cu toate eveni* isub domnia Regelui Ferdinand reali
zează în hotarele României întregit* 
aceste mari reforme în spiritul cei 
mai larg şi m.ai democratic- 

Cu Regele Carol II în trunte vom 
lupta. Vom învinge greutăţile» eaci 
trebue să fim tari pe credinţa noa
stră» pe nesecatele puteri de viaţă ale 
poporului românesc. ....

_V rei să mă părăseşti, de nu mai
dai de loc pe la mine?...
_Stai liniştită, că tot virţ eu să-ţi

cer mânai„ Abea mâine seară la 6
Cu acele dresate ; licenţiatul în expiră termenul de depunere a când - 

drept a fost înaintat parchetului, daturilor!-.

Barbu Niciilescu s’a plimbat
pe Calea Victoriei!

In ultimele zile ale guvernului tre 
cut, din cauze încă necunoscute, s'a 
găsit de cuviinţă ca unul din marii 
fraudatori ai Statului ce fusese re
cent condamnat în mod definitiv, 
la 5 ani de zile Închisoare, pedeap
să Ce abia începuse a ispăşi la Vă
căreşti, Barbu Niculescu, inginer şl 
autorul fraudelor cunoscute dela 
Cassa Muncii C F. R., să fie grati. 
ficat intri’un mod cu totul original. 
Barbu Niculescu, care graţie multe
lor milioane defraudate, se învăţase 
cu un tralu comod, nu.s;a putut a- 
comoda cu rigorile penetenciaruluî 
şi din această cauză a reuşit să fie 
pur şi simplu pus' in libertate pe 
ziua de 15 Oct. când a şi pcrnit-c 
la plimbare direct pe Calea Victo
riei.

Libertatea aceasta a ■ scandalizat 
pe toţi cel ce-i cunoşteau trecutul 
şi câţiva inşi de curaj au cerut cer
cetarea acestei stranii liberări Re
zultatul. inveştigaţiunllor a fost sur 
prinaător, qonstatându-se că o Co-

Tânărul liánon Nedu, student la misie prevăzută de un text din legea 
drept a tăcut aci ui m câtva timp cu- oenetenciarelor, a daţ o decizie prin 
noştinţă cu Ion Filip licenţiat In r’are disPunea punerea în libertate 
drept. Recomandându-se ca iost ‘  «»odMoruM Barbu Nlcnteju. 
„ p  de1: cabmei .ii, gu.era.rm r napo- £ f  m«l coratala t t e memenea cd ae 
nal-ţărănistă, Filip s a oferit să- căîcarea chiar a textelor tavocaie. 
dea un serviciu la oficiul naţional rti linaAre. ministerul de JusUţie a 
ue cooperaţie. tdat de îndată o decizie nouă prin

Tânărul Nedu neştiind cu cmc ârc jcare aiiuleazA hotărârea Gotwis^i 
deatace a' înmânat, lui Filip suma jp© consideraţia 'Că in şedinţa in ca- 
d ţ  2500 iei necesară garanţiei luând Ire a fost luată nu fusese convocat 
iţi schimb o Chitanţă semnată d*jnici ministrul, nici secretarul gene- 
Filţp, fal, aşa cum prevede legea. Fe ba*

za acestei hotărâri Parchetul a dat 
un ordin ca Barbu Niculescu să fie 
de Îndată ridicat dela domiciliu şi 
încarcerat la Văcăreşti spre a-şi is
păşi pedeapsa

Prim im :
J n  afacerea liberării condiţionale 

a condamnatului Barbu Niculescu se 
comunică următoarelet

Consiliu! Superior al Penltencia - 
relor fiind sesizat intre altele şi cu 
o cerere de eliberare condiţionată a 
condamnatului Barbu Niculescu, 
preşedintele acestui consiliu in 
ziua de 13 Noembrîe a. c. a lansat 
convocările legale pentru şedinţa 
dela 15 Noembrîe 1933.

Coniorm legii, trebuia invitat Ia 
această şedinţă, d. Victor Antone- 
seu, noul ministru al justiţiei A* 
ceasta formalitate legală neflind 

îndeplinită, Consiliu] considerând 
că convocarea şedinţei nu a fost 
făcută cu îndeplinirea formelor le» 
gale, a hotărât punerea din nou în 
discuţiune a tuturor chestiunilor 
cari au făcut obiectul şedinţei din 
15 Noembrîe 1933”.

Mandate de transport 
pentru ceferişti

Direcţia comercială C. F. R. a 
dispus, ca la emiterea mandate'or 
de transport pentru personalia re
giei C. F. R., să se păs-reze nor
mele cele mai vechi până 'a înca
drarea personalului după dispozi
ţiile noului statut al personalului.

Prelungirea tarifului local
Pe călători

D*recţiunea generală C. F. R. a 
dispus, ca tariful local de călători, 
bagaje, mesagerii şi câini, valabil 
de.a 1 Martie a. c., şi a cărui va|a. 
bil'tat© expiră la 31 Decembrie 
a. c„ să rămână in vigoare până la 
31 Decembri© 1934. cu toat©* modi
ficării© aduse.

Cu această ocazie s’a hotărit, 
ca pentru cbeltueliie diverse, ac
cesorii ale adm'nistraţiel să se a- 
daoge, la taxele tarifare rezultate 
după barem, o sumă variind intre 
2—9 iei Ia el. Ifl-a, între 4—18 
lei
cL J, in locui vechilor sume pre
văzute in tarif.

D. Miroslav Arczizewscki, minis
trul Poloniei, a avut eri dimineaţă o 
întrevedere cu d. prof. Dr. C. Ange
les cu, ministrul instrucţiunei, cu 
care s'a întreţinut asupra situaţiei 

"şcoalelot poloneze din Nordul Ba
sarabiei şi asupra înfiinţării unui 
lectorat de limba Polonă ia faculta
tea de litere din Capitali.

D. avocat Virgil Năstase a fost 
numit şef de cabinet la Ministerul 
de Interne.

Ministerul instrucţiunii a trimis o 
adresă tuturor serviciilor locale de 
învăţământ, prin care li se face cu
noscut că .toate, concediile membrilor 
corpului didactic, încetează pe ziua 
de 8 Ianuarie, ori care ar fi cauza 
acestor concedii.

Membrii corpului didactic care au 
drepturi legale de reinoire a conce
diilor vor trebui să facă noui cereri 
în termen.

Duminică Ia ora 10 dimineaţa, se 
va deschide In localul monetăriei 
statului, Şoseaua Kiseleff No. 3 bis, 
expoziţia bazar de jucării a ateliere
lor şcolare din întreaga ţară.

La deschidere, va participa şi d. 
prof. dr. C. Angelescu, ministrul in
strucţiunii.

Directoarele şi directorii de şcoa- 
le de comerţ, meserii, profesionale şi 
de menaj din Capitală, sunt convocaţi 
la Cassa Şcoalelor, pentru Marţi 12 
Decembrie ora 4 d. a-, la o consfătu
ire, pe care o va prezida ministrul 
instrucţiunii.

Miercuri 6 Decembrie, în biseri
ca Amzei a avut loc căsătoria reli
gioasă a d-rei Liliana Slătineuna, 
fiica d-lui avocat Em. Slătineanu, 
preşedintele corn. m te’imare a ju
deţului Ilfov, ca d. avocat Ramiro 
George Neculaa, fost redactor la 
„Epoca”.

Asociaţia licenţiaţilor în teologi* 
din Bucureşti, ţine adunarea generală 
Sâmbătă, ora 5 p. m. în sata «nică 
■ Facultăţii de Teologie.

La concursul pentr uocuparea ce. 
lor 2 catedre vacante îa Academia 
de Arte frumoase din Capitală, s’au

D. Docent dr. D. Hagiescu confe
renţiază astăzi !a ora 9 seara în Am
fiteatrul Spit. Colţea despre; „Bio. 
terapia tulierculoze, pulmonare”. Con 
ferinţa face parte, din ciclul orga 
nizat de Asoc aţia internilor şi foşti- 
Cr lntemi de Spitale.

D. dr. O. Ath. Popescn-Herasca 
a fost numit inspector sanitar- 
comunal al sect. XI Negru din Ca 
pxtalä, circumscripţiile 15 şi 16 
poliţieneşt.

la cL Il-a şi intre 6—27 lei la înscris următorii candidaţi:
La catedra de perspectivă şi prin

cipii de arhitecturâ, d-nii: L I. Ma. 
rian. I. D. Traianescu şi Horia Teo
dorul *a catedra de aplicaţiuni de
corative, d nele Zoe Cudin, Elena 
Marinescu, Viorica Steopol şi d. Oe- 
tavian Ionescu.Reducere pe c- f- 

pentru Cluj
r-

Tineretul liberal din jud. Dâm- 
hoviţa, este convocat pentru Du
minică 10 Decembrie a. o- orele D 
din. la clubul liberal din Târgo-
..vişte. —

O
©
©
0

esenţele alese de 
parfum

amesîecu! mieunat
alcoolul pur şi 
concentrat
distilarea în 
val suficient

mfer-

sunt protejate
de fiacorruf sigilat 

e t i che t a  de 
ga r a n j i e

Această apa do 
Colonia precum 

şi celelalte doua pro
duse Lady, — CHAT 
NOIR şi PERLE DE 
PARIS, — se vând nu
mai în flacoane origi
nale, sigilate cu eti
cheta de garanţii^

Violente manifestaţii
studenţeşti la Seghedin

BUDAPESTA. 7- (Rador). — Ziarul 
■iM agyat Omag” anunţă din Seghe- 
din că azi dimineaţă s’a produs la u- 
niversilatea din acea localitate o vio
lentă manifestaţi* studenţească-

Un numeros grup de studenţi a cu- 
treerat sălile oniveisităţei cerând ca 
toţi studenţii evrei să părăsească uni
versitatea- Studenţii an lovit pe cer 
câţiva studenţi evrei care au refuzat 
să dea ascultare somaţiei studenţilor 
naţionalişti.

Manifestaţia a luat o ternă mn> 
gravă Ia Institutul anatomic, unde 
sutdenţii an cerut Profesorului Tiscu 
să întrerupă cursul pentru ca studen
ţii evrei să părăsească sala- Profeso
rul Tisch a răspuns studenţilor că ce
rerea lor nu este legală- Faţă de acest 
refuz, studenţii an devenit mai agre
sivi. Profesorul Tisei a dat o palmă 
unui student care era mai recalci
trant- Studenţii uluiţi» e’au retras- şi 
după un scurt conciliabul s’au inapo* 
«at la Institut cerând ca protesorul să 
la dea satisfacţie-

Intre timp» profesorul Tisch pără
seşte institutul, astfel că studenţii au 
trebuit eă bată In retragere-

Rectorul Universität*! a hotărât în
chiderea cursurilor până Luni. 8’« 
deschis o anchetă Împotriva studenţi
lor manifestanţi, cae an provocat da» 
zordinila de azi-

O. GOEMBOES VORBE
ŞTE DELEGAŢILOR 

STUDENŢILOR
BUDAPESTA, 7. Rador). — D Go- 

emboes, preşedintele consiliului a răs 
puns azi — în prezenţa ministrului 
Instrucţiunei Publice» reprezentanţi^ 
lor studenţimei ungare, veniţi să se 
plângă primului ministrul — că va 
veghia Ia observarea strictă a dispozi 
tillor legale în privinţa admiterei la 
universităţi şi In şcolile superioare, 
luând totdeodată măsuri ca la Mini
sterul Instrucţiunei să se înfiinţeze o 
-ocţie specială pentru plasarea absol
venţilor universităţilor şi şcolilor su- 
perioare.

Uin discuţia urmată a reeşît că- de
zordinile care au avut ioc la univer
sităţile maghiare nu se datoresc agi
taţiilor studenţimei ci manevrelor par 
Udelor politice şi a altor elemente 
străine de universitate- •(

Cum e comentata propunerea
de a se reforma pactul Ligii Naţiunilor

Direcţia generală C. F. R. a a 
probat reducerea de 50 la sută din 
taxele taritumi tren de persoane, 
la iuapoere, pentru intervalul In
ai Decembrie a. a  participanţilor 
la expoziţia de presă şi arte gra
fice, ce va fi deschisă '»a Cluj între 
15-29 crt.

Nu se admite întreruperea că
lătoriei, atât la ducere, cât şi ia 
îtiapoere.

Mărfurilor expuse, s’a acordat 
de asemenea, reducerea de 50 la 
sută din taxele de transport, cu* 
tnai la înapoere.

Candidaţii reuşiţi Ia concursul de 
controlor financiar, prezenţi în Capi 
fală sunt rugaţi a se prezenta Vineri 
R Dec. ora 5 p. m. la Minir.terül de 
Finanţe, spre a Ii se comunica re
zultatul audientelor delegaţiei, la 
Freşidenţia Consiliului de Miniştri.

Comitetul executiv al Uniunii Na
ţionale a studenţilor creştini Români 
ţine şedinţa astăzi, orele 21. La ordi
nea zilei: Congresul g-ral studenţesc.

i ia aptrut „cinci lei
mare gazetă ilustrată de familie

: 24 pagini format mare, numai Lei 5

D-na Alice Voincscu, va deschide 
Sâmbătă 9 Decembrie, în sa’a Funda 
ţiei Carol (orele 6) ciclu! conferin
ţelor „Institutului cultural feminin 
român” pe anul 1933-34, vorbind des
pre; Montaigne.

O delegaţie a Camerei de muncă 
Bucureşti s’a prezentat d-lui Victor 
Antonescu, ministru de justiţie, pro
testând contra desfiinţării atelierelor 
depc lângă închisori,

ROMA 7 (Rador). — Cercurile 
bine informate lasă să se înţeiea 
ga că hotărârea marelui cons'lus 
fascist, relativă ia at'tudinea faţa 
de societatea Naţiunilor, nu în
seamnă siguranţa că Italia va lua 
inHiä iva reformării Societăţii Na
ţiunilor. Aceleaşi cercuri precl 
zeaza că maréi© consMu, care se 
întruneşte numai de patru sau cmc! 
un pe an fixează, teoretic, linia 
generală a politicei italtene, dar 
că sarcina de a traduce aceste dl 
recttve în fapt aparţine guvernului, 
care o  îndeplineşte aşa cum crede 
ei de cuviteţa.

Pe de altă parte, se afirmă că, 
întrucât o acţiune atât de impor
tantă ca modificarea Socletăţ1! Na
ţiunilor nu poate fi întreprinsa de
cât după o prealabilă pregătire a 
Opinie» publice, rostul- hotărârii 
marelui conshiu a fost tocmai de 
a provoca poletnicile menite să 
pregătească opinia pubi*câ.

Ce scrie „le Tempsf i

PARIS 7 (Rador). — Comentlnd 
hotărârea luată de marele consi
liu fascist, zi ’.pI «Le Temp»" scrie 
«8 revizuirea pactului | i  reforma'uşi»

Societăţii Naţiunflor, In sensul o- 
nei preponderenţe absolute a prin
cipalelor puteri, ar echivala cu dis
trugerea instituţiei dela Geneva.
IN PRESA AMERICANA

N E W -Y U R K  7 (R ador). -  Pre
sa americană, comentând hotărârea 
marelui cons.liu fascist, recunoaşte 
că pactul Societăţii Naţiunilor pre
zintă Imperfecţiuni. Z iarele se indo- 
esc încă că proectul de m odificate e  
acestui pact ar putea f i  realizat ca  

uşurinţă.

Germania aprobă teza 
italiană

BERLIN, 7 (Rador). -  
Presa germ ană se ocupă  
cu deosebit interes de ini* 
ţiativa Italiei tinzând la  
reform a Ligii Naţiunilor.

in com entarii vădit in» 
spirate din sursă oficia lă  
se subliniază că o astfe l 
de reform ă ar corespunde  
în totul tezei germ ane. So  
aceentuiază că hotărârea 
m arelui consiliu fascist 
va putea contribui la o în
tem eiere pe baze noui a  
situaţie i politice in  E u ra ,
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DOUA camere antreu goale ?au mo
bilate, parter înalt electircă sobă te
racotă închiriez 1600 lunar. Făgăraş 
7 (Ştirbei Vodă). 1-34489

<Leî m a i  { r u m o s  c a d o u  

p e n t r u  c o p ia ,

^  e s t e  r o m a n u l :

F R A M
t R S l l  P O L A R
a« CEZAR PETRESCU

ilustrat de marele pictor
N. N. T O N I T Z A

OCAZIE BAKA- 3 costume haine a- 
proape noul, palton, ghete. Vizibil zii 
nie 2—B. Constantinăche Caracaş 61 
etaj stânga*. 2-34422

ISA p a g in i  © 100 d e s e n e  © c o p e r tă  în  e u lo r i 50 leîf

MICA PUBLICITATE
L ............. ■ I

Anbneînriie se prinţese la Atfmfnistratia ziarului 
Sîr. Sărindar 4 dela 8-12,15-20

T e l e f o n  3 . 4 0 . 8 0

ÎBîîAJBBA transilvăneancă cunos- 
ând In perfecţie bucătăria şi tot ce 
riveşte gospodăria doresc post Ia per 
)anâ singură bine situată. Adresaţi 
iar »Ana A“.

OMNIŞ0AP.A cunoscând dactilogra 
a. franceza, germana, engleza, polo- 
a şi diferite lucrări de birou, caut 
ost funcţionară. Adresaţi ziar ,.0-

31806

p p i p l
ŞiziŞ-*; i i£ é u  CtUr . ' f i t  v-r--

cuita. lost iuncţioua- 
ră birou, lipsită complectamente i 
le mijloace, caută orice serviciu 
i domn bine situat. A se adresa 
I ziar sub: „fostă funcţionară”. 

vo tw w t M w o m » » u u n :

ANGAJEZ practicantă croitorie 500 
iunar şi deJun- Buzeşti 22 etaj mij
loc. 1-34525
CAUT germană cu practică să ştie ro
mâneşte pentru fetită trei ani. Mi-
liăescu. Moşilor 287. 1-34496

,'i.ANARA, cultă, astăzi lârâ mei 
..n sprihn, caută post menajeră 
la familie onorabilă sau persoa 
â singură bine situată- A Se a 
iesa la ziar sub ..TANARA”.

PRIMESC elevă internă maşină de 
scris, Buzeşti 22 etaj mijloc- 2-34525

ONT ABIL autorizat, bun bilanţier 
sca1.. Aranjează registre, orice între- 
rindere. Alec'u. Transilvaniei 40-

2-34500

BRMANA văduvă serioasă caut loc 
enajeră la un domn ori la copii 
ici eventual şi două persoane. Cră- 
un 6. prin Dorobanţi. 1-34516
UCATAR, cofetar, servit case mari 
tut post- Pretentiuni modeste. Plan- 
lor 38. 1-34514

on ■
ESENATOR technio, de mobile, 
hije, proecţiuni. etc. Adresaţi: Dri- 
orului 89- 1-34380

la iICA FtiBLIGITATEi a ziarilBi nostra
JUTOR-contabH, dactilograf ruti- 
at lucrări birou caut post. Ziar 3°00

1-34369
01 STUDENŢI caută orice serviciu
I schimbul oricărei retribu{Iuni (sau 
cuinţă, pensiune). Scriţi Coman,
îlonă 63 1 34352
AUT post ca avicultor. Bucureştii- 
oi, sir* Aristide Basilescu No* 65,

m

FATA tânără caută casă liniştită la 
toate, două persoane. Mila, Str. Ing.
Pisoni 12-__________________ 34203
ŞOFER carnet provincie caut servi
ciu partcular. întreprinderi. Serviciul 
militar satisfăcut, având scriere rru- 
rnoasă, servesc biurou. pretenţii mo
deste. 34128

DE VAN2ARE Ford turism camione
tă în perfectă stare cauciucuri noui 
Besner, str. Logofătu Nestor nr. 10.

141

SAEŢI la coloniale caut urgent Con 
umul Isbânda calea Văcăreşti 229.

143
BUCATaREA&A la toate are ajutor. 
Argentina 41. Parcul Bonaparte.

144
BUCĂTĂREASĂ perfectă fără bărbat 
enfă bună angajez. Dr Lister 56-

BUCĂTĂREASĂ perfectă fără bărbat 
angajez imediat Lăzureanu 72» coU 
Antim. 148
BUCĂTĂREASĂ bună fără bărbat, 
acte recomandaţii caut Licurg 4-

149
BRODEZE perfecte cu maşină Ziltl-
re caută urgent Rosette. Călăraşi 33-

Vángarui Cum/iârări
’ fJ&cu ciu'dfJut

LtifuftE uscate 680 Mia Cer Fag 
tăiete transportate, vinde Vaseior 29 
(prin Moşilor) Telefon 236-19-

6-84467
MOBILE moderne, dormitoare, sufra
gerii. birouri, modele splendide, cea 
mai avantajoasă sursă Kamiét Ro
mulus 68. Înlesniri. Expediem pro
vincie-
MAŞINA scris ocazie cumpăr Man
tei. Bravilor 7. 2-34515
DE VÂNZARE 10000 kgr- sfeclă fu 
rajerä Echendorf foarte bună pentru 
vaci Cu lapte- Amatori scriţi Mano- 
lescu» Moara Ciurel, Bucureşti.

2-34517
CUMPĂR ziare, hârtie vechi, Max- 
săn Ardelean, str. Atelierului 6. 
Bucureşti II. 3-34513
11000 lei automobil închis, cau 
ciucuri noui. perfectă stare „Fiat 
ö ö l \  Griviţe. 317. 2-345U
GUMFAr  cărţi, reviste, jurnale, hâr
tie maculatură. Adresaţi: Morariu 
Griviţei 39. 1-34519

ATENŢIUNE. Mare chilipir Dorohoi, 
130-0()0 imboii 5 încăperi mari, gră
dină. 10.000 m. p. Mitroi» Dudeşti 65 
Bucureşti. 1-34466
CARTOFI mari aleşi săpunari, tran
sportaţi domiciliu, cântar garanatt, 
lei 1,50 kgr. Bd. Ferdinand 124-

1-34463
ATENŢIUNE- Pianine, Piano Becii- 
şteln, Stenvay orga Kotichevici pie
se rare- Sfântul $tefan 22. 130
CHILIPIR vând maşină de cusut 
„Singer’' 2500- Sos. Iancului 25.

136
AUR, Bijuterii, Ceasornice uzate, 
cumpără preţuri mari Ceasornicăria
Deivederf 8
LAVOIR oglindă, cartonieră stelar, 
masă. dormeuză, cuier, vinde avocat
F.năchiţă Văcărescu 14 bis-________
CRA1SLER 6 Has închs perlectă fanc 
tie 24-000. Elena 3 (Colentina).

137

DE ÎNCHIRIAT mai multe garsonie
re confort modern strada General Tpil 
No. 11. 1-34383

VÂND una haină damă Astragan şi 
Luturu ocazie. Carol 116.

1-34450
CĂRŢI şi Biblioteci mari plăteşte 
bine pentru literatură, juridice ştiin
ţă, matematici, istorice. „Iuliu“ Casa 
Anticarilor 1. Scriţi. telefonaţi 371/04-

1-34476
CANAR, cauariţe de Harţ vând 180— 
400 lei ucata» la comandă trimet a- 
casă pentru probă: vând clocitoare 
ocazie, strada Nigger 16, Bucureştii 
Noi-

CARŢI-Bibtloteci, juridice, artă, isto
rie, literatură. Bisericeşti vechi-Teo- 
logie plătesc bine numai Iuliu”. Ca
sa Anticarilor !• Scrieţi, telef 371-04.
CUMPĂR ocazional maşină de scris 
bună stare. Oferte ziar „Jaccţies”.

1-34485
a n tic h ită ţi, obiecte artă, diferite
argintării, serviciu porţelan, covoare 
i l —1 4—6. Vasile Boerescu Î l.

132
AUTOMOBILE Buick Închis stare 
nouă. Lei 140.000. Str* Impăcărei 17

133
BUIK master 6 cilindri de vânzare 
tip 1927 preţ 60-000. Romană 132.

134
COVOARE persane modele splendide 
desfac eftin. Primeşte reparaţie, spâ 
tat. Terzian, str. Iancu Căpitanul 6 
(Foişor). _________ 139
DORMITOR studio boli sufragerie 
modernă cubistă, vând ocazie colosa
lă. Văcăreşti 126 140
CHILIPIR vând automobil Chevrolet 
închis 18.000 lei. Teodorescu, Mace
donia 23. 136
DORMITOR elegant modern, costat
84.000 lei, vând 18.000- Floreasca.

142

S n tA ili& ii
i  • .  « â

ÎNCHIRIEZ plin centru, cameră J 
goală, intrare separată, acces< 
baie, calorifer, confort, preţ con
venabil. Bd- Elisabeta» Piaţa Co- 
galnieenu 8 (Turinger). Aura a-? 
partamentul No. 4. 1-34469 \

CAMERA preferabil mobilată calori
fer intrare separată oferiţi indicând 
preţul, ziar ,M. 1000“. 2-34515

&»(LOR sufragiu om de încredere 
îrbesc farceza germana garanţie ma 
rială. Vateluin. Vasile Boerescu 9-

34039
»NARA ptezemabiiâ caută serviciu 
riterobiere. Garanţie morală foarte 

mă- La ziar ..Garderoba”. 1-34831

CUMPĂR creanţe Blanck preţuri a- 
vantajoase. vi’u şi domiciliu. Sir- Ro- 
tari 40 (Obor),_____________2-34524
VÂND canari de Harz 400 Iei bucata; I 
pentru probă trimet la domiciliu. 0 - | 
cazional vând clocitoare. Strada Ni
ger 16, Bucureştii Noi. 1-34521 j

CAUT cameră bine mobilată separa
tă pensiune 3000 lunar- Ziar sub 
„Cartierul Vasile Lascar- 1-34526

T H I R I A Ş I

i de douăzeci de ani caut ser- j 
la fniilie ungară Calomfirescu 9

34166
LiüGRAlA perfectă cunoscând 
de birou caută post eventual 

i. Adresaţi Văcăreşti 81.
134481

ORA cu diplomă îngrijesc orice su
rind. fac* gardă noaptea, masagiuri, 
erg provincie, străinătate. Romeo 
cpescu 4 fost Fraţii Berceni*

1-34464
AUT fată siugură harnică, irit ch
inta, acte servit. Luterană 19.

1-34404
[JT ajutoare la veste bărbăteşti- 
ea Rahovei No. 138. 134428

bú A Koşenfeld str. Băcani No. 4. 
iută bune lucrătoare la mantouri.

1-34403
1TA tânără caută casă liniştită la 
ate, două persoane- Mda. str. Ing. 
Leni 12. 34203
M a de douăzeci de ani caut ser
ein ia familie ungară. Calomfirescu 
d. 9 Kaly. 34178

domu.şuarâ tânără» drăguţă 
Intru menajul unui domn. Oferte de 
lilate cu pretenfiuni la ziar pentru 
ţontabii'". 1-34507

PLEŞUV1A, mătreaţă, mân* 
cărimile capului dispar prin 
întrebuinţarea loţiunii Pe
trol Egger. La farmacii şi 
drogherii. * 30000

T A B L O U R I
splendid«, pictor» cunoscuţi cu re 
iiuteţi*. « ia d  cu prctNirl 
.f-esii «dar reaua* tu tu convene ' 
>il «a on undo, colecţie mare 
ursa ««a mal atUafti Vfaltat 

pro convingere 
✓ izfHS zilnic numai intre 2~~. 
.Jum.nica, sărbători toata ziua i 

r. Turturel» 9 (prin Labirint 
I ram vai 16 (stape* iahacu)

VÁNO cea 10 000 mărci româneşti în 
bună stare- Adresaţi-vă la ziar, indi
când preţul oferit, sub ,»M- R.“

CAMERA goală intrare separată, ca
lorifer, electrică, apă caldă. Calea 
Victoriei 2 etaj I apartamentul K.

1-34479
ÎNCHIRIEZ domn serios dormitor su
fragerie, bae ultra modera mobilată, 
Lei 2500. Popa Tatu 88. 1-34477
CAMERA mobilată de închiriat con
fort, Rahovei 5. Pasajul Nirescher, 
scara C, etajul II. 34339
DE ÎNCHIRIAT o cameră modernă. 
Cometa 37. Prefer doamnă-
CAMERA mobilată, spaţioasă intrare 
separată modestă închiriez pereehei 
900. Făgăraş 7 (Ştirbey Vodă).

1-34394
ÎNCHIRIEZ aproape gara Nord, trei 
camere mari» bucătărie, bae complect 
instalată, piiuniţă. Strada Ceraati 23, 
Bulevardul Basarab. 1-34401
CAMERA mobilată confort. Făinarl 
19 (Viitor) apartament dreapta uşa 2.
GAMER MOBILATĂ închiriez strada 
Victor Emanuel 10, intrare separată, 
teracotă, electrică. A se adresa In 
fundul curţii. 1-33796

APARTAMENT nou de închiriat trei
earned mari boll bae etc- faianţe cri
stale, eventual garaj- Strada Paris 59 
A. Parcul Bonaparte. 84387
CENTRU cameră mobilată, bae pen- 
siuuea Sft. Apostoli 67, partere faţă.

84889
lnCtíliuEE cameră truuios mobilată 
confort modern eventual pensiune 
Saita 4 EU iii stânga (B-dul Domni
ţei). 1-34388
în c h ir iez  cameră mobilată intrare 
separată. Str. Eroului 13 (Cişmigiuu

1-34426
ÎNCHIRIEZ cameră mobilată electri
că, teracotă, acces bas. Transilvaniei 
No- 18. 1-33193
CAMERA mobilată confort prefer ci
vili sau domnişoare serioase- D-tor 
Leon te 52. Cotroceni. 1-34487
ÎNCHIRIEZ două camere mobilate 
convenabil. Popa Tatu 3 etaj II.

1-3444Í
APARTAMENT parter, Casa Elena. 
Luterană 8, hol, trei camere, bucătă
rie, baie, renovată. Trei minute Mi
nisterul Interne, Armată, Instrucţiu
nii. 2-34420
ÎNCHIRIEZ cameră mobilată, fru
moasă, teracotă» baie, centru, foarte 
convenabil- Splaiul Unirii 75.

1 34503
INGINER caut cameră separată ear- 
tier Ministerul Industriei* &iar ..Mo
bilată“. _____ 1-34504
500 LEI cameră mobilată» mică, mo
destă. absolut separat. Vasile Lascar 
146 etaj II stânga- 1-34512
IAU IN GAZDA 0 elevă» iamilie ono
rabilă» cu eau fără pensiune. Strada
Sfinţilor 15 â . _________ ’_________
DE ÎNCHIRIAT cameră elegant mo
bilată. intrare separată» acces bae. 
eventual provincial sau două persoa
ne- Biserica Enei 14 etaj ii dreapta.

D l V t K N t .
I leu cuvântul

DOAMNELOR, ^TLRMOFORUL
,,BEX” încălzeşte (constant) câru 
ciorul copilului: încălzitul costă 50 
bani pe oră. J3EX” MIGNON pen
tru încălzitul manşoanelor, ,,TER- 
MOFÜRUL SEX” este medicul ca
sei contra tuturor răcelilor.______

IM P  R U M  U T U R 1
: l e u  c u v « m tu i

10000 lei caut urgent, garanţii solide. 
Adresaţi ziar ,.G. N.‘‘. 1-34269
L £ C 1  SUNI ş t  M E D I T A I  II  

I leu cuvântul
TIMPUL ESTE BANI 1 Nu l pierdeţi 
zadarnic! ASIGUR AŢI-Y A EXISi’EN 
ŢA i Numai în patru săptămâni ab 
şofat ORICE PERSOANA, indiferent 
vârsta sau cultura, poate învăţă „Sta- 
iiv.dactylografia'', corespondenţa eo 
mercială şi lucrările da bfurou, obţi
nând certificat de absolvire* ,.$coala 
Centrală”, strada Academiei 28. în
scrierile zilnic. Cereţi astăzi prospec
tul gratuit.

18 RICA PUBLICITATE
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ÎNCHIRIEZ cameră mobilată linişti
tă. în plin canftn. str. Sfinţilor 15 A

DOMNIŞOARA predă conştiincios: 
germana, franceza, polona, engleza, 
foarte convenabil. Adresaţi ziar 
„Arcadia” 28305

Un porumbei călător, prins 
in j u t  ismaii

ISMAIL. — Agentul de pescărie 
dela punctul Aprodul Purice a îm
puşcat un porumbel călător, care 
avea ataşat la una din aripi un mic 
tub de aluminim şi seria No. 57. 
Uesfăcându-se tubul de aluminiu, 
s’a găsit in interior o scrisoare în 
ruseşte, care se referă la desco
perirea făcută de autorităţi în Iu
lie, la Saba, in Cetatea Albă, la 
cimitirul din Tabac jud. Ismail şi 
alte localităţi, când au lost des
coperite însemnate cantităţi de 
materii explosibile şi grämte. Ci
neva de aici, vreun agent sovietic, 
înştiinfa pe altcineva de dincolo de 
Nistru că autorităţile au descope
rit depozitele cu materii explozi
bile. Porumbelul, care avea desti
naţia spre Rusia, se vede că a 
pierdut sensul orientării şi s‘a ră
tăcit de astă vară, fiind prins abia 
acum în comuna Aprodul Purice. 
Au fost înştiinţate autorităţile su
perioare despre descoperirea fă
cută.

DOAMNA simplică predă franceza 
35 iei ora centru. Ziar sub „Simpa
tică“. 4-34506
LECŢII de patinaj predă rapid şi con
venabil studentul Roştan Vladimir 
din str. Ion Maiorescu No. 61 etaj la 
d-na Swircswsky.

PERECHE caută cameră elegant mo- 
biiată, acces bae. pensiune complec
tă. Adresaţi zia sub: „Aproape Liceul 
Lazăr”. 1-34430

VÂND ceas-brăţară briliante, blană 
dame nurcă Popa Tatu 35 Dentist*

2-34492
AUR» Ineţe» Cercei, Bijuterii cumpăr 
preţuri mari- Ceasornicăria, Belvede
re No, 8. 1-34501
CĂRŢI DIFERITE» franceze, române» 
germane, istorice, artă, juridice şl Bi 
blioteci întregi plăteşte bine numai 
„Iuliu"* Casa - Anticarilor L Scrieţi— 
Telefonaţi 371/04. 1-34509

H K U r K lt lA K I

PROVINCIAL» găseşte cameră mobi
lată cu bae personală intrare sepa
rată. Cameră mică mansardată gă
seşte D-nă» D-şoară seml-mobilată 
600. 15 bis G-rai Eremla Grigorescu. 
Parter, sunaţi._____________ 1-34431
BULEVARDUL Elisabeta 38 A Închi
riez garsonieră. 2 camere bae apa 
caldă, calorifer şi cameră mică-
ELEGANT mobilată, calorifer, bae. 
închiriez persoanelor distins©. Co* 
bâlcescu 41 etaj II corpul din dreapta

1-34415
DE ÎNCHIRIAT trei camere, antreu, 
bucătărie, cămară, bae, pivniţă, elec 
trică, apă, teracotă, preţ convenabil, 
Silvestru No. 17. 1-34423
ÎNCHIRIEZ parter 1 cameră antreu 
bucătărie, pimniţă» electrică, teracotă 
iîică 2 camere, una mică separat. Ra 
hovei 80. 1-84425
BATIŞTe i 1Ş. cameră bine mobilată 
separată, efUuă, domn serios. Adre
saţi clădirea stânga Popovici.

1-34409
1200 cameră spaţioasă frumos mobi
lată teracotă pentru domn. 500 garaj. 
Silvestru 3Q 3-34443

AURELIA Namian predau lecţiuni de 
plan, prepar Conservator» reuşită ga
rantată. Cursul 300 lunar. Danielo- 
pol 5.

CASATORII
I l e u  c u v â n l u l

CASATORII urgente mijlocesc în toa
tă ţara, numai partide situate. Maria, 
General Ipătescu 22 A etaj prin calea 
Moşilor. Bucureşti- 1-33179
„GAZETA CĂSĂTORIILOR"* cereţi-o 
astăzi chioşcarilor- Găsiţi: Căsătorii. 
Tovărăşii, Protecţii materiale» Asocia
ţii. Capitaluri, Mitropolitul Iosif, 28.

1-34522

Ccreăppndenţe
v f S ' u  xtur

ATENŢIUNE ! Cea mai eftină sursă 
Drorueria »,Sfântul Gheorgho” colţ 
Bărăţiei. 4-34494
NU UITAŢI prietena Dvs-, Pudra 
P ’Argy la Drogheria Sfântul Gheor- 
ghe cunoscută ca cea mai eftină 
sursă. 2-34518
JEAN- aveţi scrisoare ziar jos Ia ghi
şeu- 83 Z. 1-34523
FRIZERIA Helene Regală 20 curte 
coafat 25, manicure 20, tuns 15, ras 
10. vopsit 150, lucrări păr, bacşişul 
defiinţat, lucrători selecţi- 2-34527

Definitivări in Învăţă
mântul comercial

Au fost numiţi profesori cu titlu 
definitiv în învăţământul comercial; 
Stelian Cristea la Buzău; Ilie Arde- 
leanu, Anton Păcuraru şi Ion Baba 
la Arad, Traian Ulmu la Balş, Elena 
Szabó la Câmpina, Eliza Cjinceanu la 
Ploeşti, Maria Niculescu la Tg. Jiu, 
Victoria Constantinescu la Galaţi, Pa 
raschiva Popescu-Roşianu la Slatina, 
Gh. Ghencea la Curtea de Argeş, R. 
Grigoriu la Arad, inginer Ilariu Gă- 
ceanu la Craiova, inginer Mojoiu la 
Craiova, Elena Stamatescu la Ga
laţi şi Maria Cădere la Iaşi.

Asistenţa Casei Mnncii c.f.r 
ia T.-üeverin

D. H. Vogtberg, directorul ge
neral al Casei Muncii C. F. R., în- 
soţii de d-nii dr. Andronescu, di
rectorul serviciului medical şi in
giner Răşcanu, a plecat Joi d i
mineaţa din Bucureşti la T.-Se* 
verin.

D-sa va studia, la faţa locului, 
opera de asistenţă ceferistă, ce 
urmează să se tacă in acei oraş, 
care are o numeroasă populaţie 
ceferistă.

Modificări In funcţionarea 
şi denumirea haltelor
Direcţia gensra’ă  C. F. R. a dls. 

pus, ca halta comercia'ă Rădule- 
şti, de pe linia Giurgiu-Videle, 
care actualmente este afiliată sta
ţiei Videle, să funcţioneze ca hai
tă comercială independentă din 
punct de vedere comercial cu în
cepere dela 1 Ianuarie 1934.

•
Tot dela 1 Ianuarie 1934 Halta 

in linie curentă Rana de sus, si
tuată pe linia îngustă Sighet-Coş- 
tini Mină, se va denumi Rona.

Dela Camera sindicală 
a dehitanţiior C. A. M.

In  ziua de 5 Decembrie a. o. t 
avut l.oo o adunare a membrilor 
camerei sindicale a  debitanţiloi 
C. A. M. nude s’a discutat sul 
preşidenţia d-lui N. Bădeanu, ur 
mătoarele revendicări de breaslă 
1) Scutirea de impozite fiscale şi 
comunale în conformitate on ie
şea  O. A. M.s ?) Instanţele din
tre  debitele speciale; 3) Acorda 
rea de credite debitanţilor spe 
d a li de către O, A. M.; 4) Ban 
derolarea cutiilor de chibrituri ş: 
revenirea la remiza veche de U 
la sută; 5) D. Ionită M aria vico 
preşedinte expune un plan des 
voltat pentru Uniunea tuturoi 
«indicatelor de debitanţi din Ko 
mânia. 6) D. Dionisie Cupeş, vice 
preşedinte, intervine spre a fac» 
instituţiilor publice şi privat' 
care au raporturi cu breasla d< 
bitanţilor speciali, următoarei 
comunicare:

Camera sindicală a debUanţilo 
speciali C. A. M. este singurul 
organ în drept a reprezenta şi a 
pâra interesele debitanţilor spe 
d a li  G. A. M.

Orice alte asociaţiuni sau per 
«oane ce s’a r prezenta ca prepuş 
a i debitanţilor speciali, îşi asu
mă odată cu o calitate minci
noasă şi întreaga! răspundere * 
acestei lipse de oalitate.

Au mai vorbit apoi şi alţi mem 
brii în desbaterea unor chestuni 
ae ordin profesional. ..hiu.:»-,

llfariiixâfcterM
In noaptea de 8 D-Iwie
Dr. Gr- Coniver, Gale» Vistorisi 

14 (tslef. 81/84); Farm- Thoiss, Ca
fea Victoriei 124 Uelef. 200/85); 1-
Mihăilescu» Str. Romană 156 (telei* 
S13/68); Ovidiu Nicolescu, Calea Ci 
!Araţilor 126 (telef. 321/34); Eufieniu 
Paraschivescu, Calea Şerban Vodă 
105 (telef. 302/55); C- Andrieş, Ca
fea Plevnei 244; N. I- Georgian, Ca
lea Raion 1; Elena Enescu, B-du! 
Pake 95 (telei- 244/3»): Dr- Gr- Car» 
ca3, Şos* Colentina 39; Dr- Sofica 
Volceanu, Str- 11 Iunie 23 (telefon 
331/91); A. Lupovici, Str. BărSpei 
48 (telef- 433/58).

c o m e m o ra re a
lui Hicoise Filipestu ia Nâuăstirea Dealului

TARGOVITE 6, — „Cuibul şoimi
lor’’, a comemorat astâzi cu deose
bită solemnitate pe marele român 
Nioolae Filipesec intemeietorol a. 
cestui liceu.

Câteva mii de ieşti elevi, ioşti 
profesori şt părinţi ai şoimilor de 
ostăzi au venit să ia parte la aceas
tă comemorare.

Serviciul relig ios
La ora 10 dimineaţa, în faţa bus 

tului ce s’a ridicat în curtea şcolii 
lui Nicolae Filipescu, s’a oficiat uu 
serviciu religios de către preotul Pe 
tre Popescu confesorul liceului

După terminarea serviciului reli
gios, d. colonel Barbu Bălăcescu a 
ţinut o scurtă cuvântare aducând 
un pios omagiu marelui Nicolae Fi
lipescu.

Apoi, pe aleea din faţa bustului 
lui Nicolae Filipescu, profesorii, ofi
ţerii şi şoimii au defilat in faţa asis 
tenţei, — stârnind admiraţia tutu. 
lor-

A sistenţa
In cele câteva mii de asistenţi am 

putut nota pe: d-na Maria Nicolae 
Filipescu, generai inspector de ar
mată Marcel Olteanu, cu d-na gene
ral Marţian cu d-na, general Vir. 
gil Bădulescu cu d-na, colonel Bar
ou Bălăcescu comandantul liceului 
cu d-na, colonel Dumitrescu olrec- 
torul liceelor militare cu d-na, me 
dîc colonel Lascar, profesor V. V. 
Haneş, colonel Drăgănescu, inspec
tor Conovici, Inspector Ghimbăşea. 
nu, profesor Pavelescu cu d-na, 
masor Dudea, avocat Comescu. coló 
nel Chintescu, profesor Caraeaş-Bu. 
cureşti, căpitan Ilie Dunutreseu- 
Bucureşti, căpitan Percea, căpitan 
Ionescu Fălciu cu d-na, căpitan An 
areescu Gr, cu d-na, căpitan Iordă 
nescuf căpitan Filjmcn, căpitan Ni 
culescu Dumitru, profesor Sâules-.u 
cu d-na şi d-şoara,, comandor Za- 
pan, comandor Şelescu Vajenu cu 
d-na; profesorii CatargU, Torge, 
Gorun, Groze, Ionescu-Ţiberiu, Bo 
bescu cu d-na, Ionescu, Stola, An- 
dronescu, Paul Ionescu etc.

In marea sală de gimnastică a

liceului s-a desfăşurat apoi progra
mul artistico-cultural, fiind des
chis cu imnul regal executat o« 
*;orui şl orchestra şoimilor.

C u v â n t a r e a  c o m a n d a n 
tului

D. colonel Barbu Bălăcescu co
mandantul liceului, luând cuvântul 
spune:: Doamnă Filipescu, doam
nelor şl domnilor; Sfântul Nicolae 
zi scumpă pentru noi cei dela Dealu 
fiindcă astâzi ne ridicăm sufletele 
ui înălţimea marilor noştri inain, 
ta şi;

După ce aduce un omagiu memo 
riei lui Nicolae Filipescu, amintind 
opera înfăptuită de el innalnte de 
războiul întregire! închee acla
mând numele suveranului şl al 
membrilor familiei regale.

S’au distribuit după aceia, insig
na şcolarilor „Şoimul”,

A urmat programul artistic lăr 
la urmâ s ă  jucat opereta „Păuna, 
şui Codrilor-’ de d. Aurel Bobascu, 
profesor al liceului.

In sala de mese a Uccuiul, a avut 
loc un banchet ia care au luat 
oarte invitaţii şi toţi şolmR- 

D. general inspector de armată 
Marcel Oiteanu, închină pentru su
veran. Asistenţa in picioare ovaţio
nează pe Suveran.

O. căpitan Ilie Dumitrescu rost 
elev al acestui liceu, închină pen
tru primul comandant al şcolii d. 
seneral Oiteanu şi aduce omagii iu! 
Nicolae Filipescu.

D. profesor V. V. Haneş, Închină 
pentru d-na Maria Nicolae FIU 
pescu.

Au mai toastat d-nil profesor 
Pavele&cu director de studii ai liceu 
lui, d. avocat Muşetescu, Muscel şt 
avocat Mişu Cornescu.

D-na Maria Nicolae Fillpescx:, 
ca semn al unei indestructibile le 
gâturi sufleteşti intre d-sa şl şoimii 
dela Dealu, a inchlnat o cupă de vin 
cu toţi şoimii.

La orele â d. a. asistenţa a pără
sit cuibul şoimilor, în uralele entu- 
siaste ale elevilor,

Crinescu

20 'veterani
ai raz&siuitti 1877-78

Cel mai tânăr are Ti ani, cel mai năirân 99
CHIŞINĂU- — Câteva zile în urmă, 

cancelaria M. S- Regelui a cerut pri
măriei lista veteranilor războiului 
de independenţă 1877—78, ofiţeri, 
subofiţeri şi soldaţi. Primăria a cerut 
informaţiile cercului de recrutare, dar 
cercul a răspuns că n’a le are. Atunci, 
primăria s’a adresat poliţiei, oare 
d’upă cercetările de rigoare, i-a furni
zat datele necesare.

Astfel, se poate constata» că în 
Chişinău trăiesc 20 veterani ai răs- 
boiului din 1077-78. dintre cari cei 
mai tânăr are 75 ani. iar cei mal în 
vârstă 99. Iată-le şi numele :

Căpitan S. Gaevschi: 99 ani.
Colonel A- Murjin : 90 ani.
Colonel Lazarev : 84 ani.
General de brigadă I. Bartenco : 

81 ani-
Locotenent Carapacinschi: 81 ani.
Subofiţer Gaevschi: SI ani.

General de brigadă I. Emade: 80 
ani.

Plutonier S- Butenco : 79 ani- 
Tunar A. Botezat: 79 ani.
Colonel L- Romanovschi, 78 ani* 
Generai de divizie - Timpcovschi S .

78 ani- ...................
Căpitan Gh. Gologan : 78 ani. 
Generai P- Globa: 78 ani.
Infirmier Gh Verejan : 78 arii 
Plutonier T- Luchianov : 78 an 
Plutonier T, Grighel: 78 aaii- 
Subofiţer E- Caliniciuc: 78 ani 
Colonei Martin : 77 ani.
Soldat T. B’alanai: 77 ani.
Coionel A. Tarnovschi: 75 ani- 
Toţi veteranii au decoraţii şi me

dalii din timpul războiului pentru in
dependenţă. Se crede, că lista vetera
nilor a fost cerută în legătură cu niş
te favoruri, cari probabil ii aşteaptă 
din partea Suveranului.

Dela Academia comarcială
Se aduce la cunoştinţă tuturor ce

lor reuşiţi la concursul de intrare în 
anul preparator, că sunt obligaţi a sa 
înscrie până la 10 crt., şi a plăti rata 
primă din taxa respectivă.

Cursurile au început in ziua de 
1 Decembrie şi cei cari nu le vor 
frecventa vor fi eliminaţi; deaseme- 
cea şi acei cari nu se vor înscrie pS- 
nă la data de mai sus.

Frecvenţa este obligatorie şi se va 
controla prezenţa studenţilor pe fie
care zi.

Licenţiaţii universitari 
la d. Slăvesc»

I>. subsecretar de Stat la departa
mentul finanţelor, Victor Slăvescu, a 
primit eri dimineaţă, o delegaţie de 
licenţiaţi universitari, reuşiţi la ulti
mul concurs de controlor financiar 
ţinut la aceeţ minister în toamna a- 
cestui an în baza legii de organizare 
a serviciilor exterioare dela Ministe
rul de Finanţe,

Delegaţia a expus d-lui ministru si
tuaţia celor 223 de titraţi, reuşiţi la 
concurs şi numiţi, rugându-l să dis
pună repartizarea şi instalarea lor de 
fapt in funcţiunile la cari au reuşit.

D. Victor Slăvescu a promis dele
gaţiei cel mai deplin sprijin, asigu
rând u-i că vor fi instalaţi în cel mai 
scurt timp.

Delegaţia s’a prezentat de asemeni 
d-lui Al. Mavrodl, subsecretar de 
Stat la Preşedinţia Consiliului de Mi 
niştrl.

Delegaţia a fost invitată de d. Al. 
Mavrodi pentru azi la ora 5 Jum. când 
d-sa împreună cu d. Victor Slăvescu 
vor studia în mod definitiv, înainte 
de şedinţa consiliului de miniştri mo
dalitatea1 prin care poate fi soluţiona
tă situaţia celor 223 de licenţiaţi uni
versitari, reuşiţi la concurs, cari în 
cea mai mare parte sunt şomeri inte
lectuali şi cărora guvernul caută să 
le vină imediat în ajutor.

Doleanţele proprietarilor 
umani

Marţi seara a avut ioc şedinţa 
consiliului general al Camere’ Sin
dicale a proprietarilor urbani din 
Bucureşti.

S’e aprobat raportul comitetului 
de direcţie şi s’a hotărât intensi
ficarea propogundei prin comite
tele de cartier şi prin sindicate!’ 
din provincie.

Comisiunl’e de studii au fost 
invitate să grăbească lucrările si 
să întocmească în ce mai scurt 
(imp un ariteproect de 'ege, cu ex
punere de motive, cu privire ia 
modificarea legii contribuţiunilor 
directe, legii timbrului şi legii peu 
tru organizarea finanţelor locale.

Acest anteproect va fi înaintat 
vo.nsiiiului de miniştri înainte dc 
deschiderea Parlamentului.

Camera Sindicală va interveni 
oe lângă ministrul de finanţe ca să 
fie consultată cu ocazia întocmirii 
textului modificărilor anuitate d'’ 
către d-nli Duca şi Brătianu.Ştiri diverse

Asociaţiunea docenţilor dela 
Facultatea de medicină din Bucu
reşti va tine adunare generală 
Vineri 8 Dec. ora 9 seara la  Aso 
ciatia medicilor din str. Isvor.

Bibliografie
de

din
A apărut „Canarul domestic” 

d-na Emilia Georgescu-Wuest 
Constanţa.

Autoarea expune în. 40 pagini, cele 
mai practice noţiuni de creşterea ca- 
Aaribt,

1). prof. George Ţinti va vorbi 
Sâmbătă, 9 Dec., a, t. ora 19 la radio, 
cr prilejul împlinirii a doi ani dela 
moartea căpitanului aviator Romeo 
Popescu. Subiectul conferinţei este : 
Rom eo Popescu „sburătorul ne amu- 
rui «

CLUJ, 7. — Azi dimineaţă, la lo
cuinţa d-lui Romul Boilă, a avut ioc 
o consfătuire intre partizanii d-lui 
Kauiu, pentru a se discuta noua ati
tudine a vaidiştilor*

La consfătuire a luat parte şi d. lu- 
liu Maniu.

R O M A  7 (R ador). — In  vederea
ceremoniei sanctificării Bernadettéi 
SoubitouX ' care se va desfăşura mâi
ne la bazilica S f . Petru, au sosit la  
Rom a 125 episcopi şi peste 20.000 
pelerini francezi.
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Campania electorală
Politia alegerilor

It! sa trimite următorul comuni- 
c*t, din paries comitetului executiv 
eK pextiăulm naţional-ţărănesc:

.Partidul Baţional-ţărâacsc a făcut 
Ut două rânduri dovada că se pot face 
alegeri libere, cinstite şi civilizate în 
H'ara Românească, fără nici o conse
cinţă defavorabilă pentru ordinea şl 
bunul mers al treburilor obşteşti.

Partidul naţional • ţiranese este 
fertr decis să pedepsească la mod a» 
xemplar —— atunci când va avea din 
nou puterea în Stat, — pe toţi acei, 
iie funcţionari administrativi sau po
liţieneşti, fie jandarmi, fie magis
traţi, cari ieşind din cadrul legilor 
ţiris şi din codul onoare!, se vor tace 
aneite electorale şi vor violenta liba- 
rul exerciţiu al dreptului de vot.

Se dă cuvânt de ordine tuturor par
tizanilor naţional-ţărănişii ea împo
triva unor astfel de elemente, prinse 
în flagrant delict să se întrebuinţeze 
once mijloace îngăduite de legitima 
ipar are şi dreptul de rezistenţi ce
tăţenească împotriva abuzurilor.

în vederea organizării unei poliţii 
romane in timpul alegerilor, împu
ternicim pe conducătorii organizaţii
lor judeţene să ia de îndată contact 
ea şefii locali ai celorlalte partide şi 
grupări de opoziţie, alcătuind un plan 
comun de apărare a urnelor şi a li
bertăţi! de propagandă-

Primim, ea rugăminte* de * pu- 
bîica, următoarele:

Lucrările pentru fixarea candida
turilor partidului naţional-ţărănese 
fiind terminate, Biroul central elec
toral a trimis următoarele instrucţiuni 
organizaţiilor judeţene:

Invită organizaţiile judeţene să de
săvârşească operaţiunile de comple
tare a listelor, depunerea semnului şi 
a listelor de delegaţi şi asistenţi, fă
ră nicio întârziere. Se aminteşte, că 
•ceste termene expiră pentru depu
nerea candidaturilor la Cameră Sâm
bătă 9 crt, şi la Senat Luni 11 crt, 
orele 4 d, a.

Iar pentru depunerea listelor de 
delegaţi şi asistenţi cinci zile libere 
înainte de termenul fiecărei alegeri.

Să trimită urgent la clubul centra! 
sâte un trimis special pentru a ridica 
pachetul de manifeste electorale.

Si ţină in curent Secretariatul ge
neral prin telegrame sau rapoarte de 
toate abuzurile şi neregulile săvârşite 
de agenţii guvernului, în timpul cam
paniei electorale.

Să iacă tablouri de toţi funcţiona
rii, magistraţii şi jandarmii cari se 
vor dovedi a fi primit rolul de mis- 
‘Iflcatori ai alegerilor violând exer
citarea dreptului de vot.

Listele depuse la mou
Sri s  fost complectată lista or. & 

şi partidului naţional-ţărănese, a  ur
mătorul fel, Virgil Madgearu, Vasile 
Toncescu, Nicolae Popescu Zorica, 
Dr. ©. Deculescu, D. Tănăsescu, N. 
Corodeanu, Al. Protopopescu, A. Bo
lin tine anu, C. Algiu, Nestor Badea, 
Mircea Niculeseu, D. Rădulescu, I. 
Chihaia, N. Bidulescu, P. Dinu, S. O- 
topeami, A- Govela, E. Gipescu, D. 
Manole şi Petre Frumuzathe.

— Deaseraenea partidul naţional— 
•ţărănesc a mai depus listele nr. 15 in 
frunte cu d. Cezar Simlonescu şi lista 
nr. 16 cu Nîculae T. Dinu.
_ Lista nr. 2 a partidului Poporu

lui a fost deasemenea complectată în 
modul următor: Mareşal A ver eseu, 
Trancu-Iaşi, D. Grozdea, C. Sturdza, 
Oeorgescu Enăchiţă, E. Cristescu, V. 
Petrescu, Enescu-Fierbinţi, Petre Ră
dulescu, $. Goldfarb, A. Dumitrescu, 
St. Istodor, M. Iorgulescu, V. Fundă 
nescu, G. Angeles«!, Rădulescu Ena- 
ehiţă, P. Papacostea, U. Gerota, Am- 
bal Teodorescu ţi Grigore Filipescu.

L'stele la Arges
PITEŞTI, 7. —  Astăzi s’au com

plectat la tribunalul local, următoa
rele liste:

Nafjonal-ţărănişti. Cameră: Arm. 
Calinescu, ing. N. Priboianu, N. Pe- 
nescu, Tachc Niculeseu, Ion Popescu 
Broşteni şi Ion Garofoiu. Senat: con. 
rom.- Petre Petrescu, col. univ. Ni- 
culescu-Lunga.

Radical-ţăt ănişti: D. A. Vîădcscu, 
Marinescu-Stolceni, I. Deme triade, 

preot V . Nane ecu, Marin FI. Mihăi- 
îescu şi preot M. D. M iha! cea,

Lupiştl ; T. Teodorescu-Branişte, 
preot L Popescu, Al. Balaşlu, Const. 
Teodosiu, Ion Badea. I. Galatoiu.

— Pentru Senat lista nr. 2 a par
tidului Poporului a fost complectată 
astfel: Petre P. Niculeseu, Dimitrie 
Dobrescu, Aurel Alexandrescu, N. 
Socaciu, preot Sachelarie, Dimitiescu 
Curei ea şi G-ral Văleanu.

—  Lista nr. 18 a pattidului socia
list unitar, a fost complectată pre
cum urmează: L. Ghelerter, C. Po- 
povici, G. Cristescu, V. Anagnoste. 
M. Radian-Catană, Hugo Barani, D. 
Gănescu, S. Penhas, llie Dumitru, N. 
Stancu. Milo Vaserman, N. Gheor- 
ghiu, Ilié Sterfenítu, N. Filip, G. Pet
ru. V. .Apostol, V. Naşu, C. lonescu, 
Zaharia Tănasc şi Virgil Árion.

— Lista nr. 17 a partidului evieesc 
din România Isidor Bauberger, Filip 
Rosenstein, Leon Mizrachi, Jean A- 
belman, Osias Avram, C. Singer, S. 
Wasserman, L. Schwartz, M. Schae- 
ter, M. Koffler. M. Oberiender, Cer» 
bu Schwartz, Hirsch Feller, M. Gát
ion, M. Schnaech, Paul Ghinsberg, B. 
Berli, I. Iulian, L. Rosenberg şl M. 
Weissman.

La C.-Lung (Muscel)
C.-LUNG, 7. — Eri s!au complec

tat la tribunalul local lista liberală 
ducistă şi liberală georgistă.

Acea ducistă se compune astfel : 
Dinu Brătianu, D. Alimăneşteanu, 
Pniu Augelescu şi preot N. Bănă
ţeană,

Georgişti: col. Şt. Slaniceanu, I. 
Zadic, Cuza Mihălcescu şi preot Al. 
Bucur

L a  C l u j
CLUJ 7. — Astăzi după amiază 

a avut Ioc şedinţa comisiei de can
didaturi a partidului national li
beral local.

S ’ău alcătuit următoarele Uste* 
*a Cameră: Al. Lapedatu, ar. Par 
lejtie Dan, Ion Bucoveanu, Se
bastian Stancu, dr. Moga. Victor 
Póp; la Senat; Ai. Lapedatu, ár. 
Pabius.

Pentru cotegiul consiliilor comu
nale: Teodor Giurgiu.

Totuşi e posibil ca această tis ta 
să sufere o modificare şl amimo* 
d. Teodor Giurgiu să iîe trecut in 
Cameră în locui d-’.ui Sebastian 
Stancu care ar urma să candideze 
h  colegiul consilii'or comunale.

Alte candidaturi
naţional-ţărăniste
Prahova

Cameră: Ion Mjhalache, C. G. Bre» 
xeanu, G. Ivănceanu, Ştefan Stroe - 
Petrescu, C. Popescu-Gruia, Petre P. 
Suciu, Mitu Ţigănescu, Alex. Avra- 
«uescu, Steliin Dumitrescu.

SENAT umv.: Dr. Mircea Bottez. 
Ion eGorgescu-Breaza, Gh. §erban- 
Teodorcscu.

SENAT consilii: C. G. Btezeanu.
Viaşca

CAMERA; D. R. Ioaniţescu, Alex. 
Cartojsn, Cristodor lonescu, Teodor 
Popescu, C. Pccilă, Pr. S t Euritescu.

SENAT col .univ.i C. Anastaslu, I. 
Rădulescu.

SENAT cons, com.: D. R. loan!-
Jeseu.

Constanţa
CAMERA: Vasile Lepădatu, Nicu 

V. Petru, Ion Bentoiu, Victor Fiace- 
scu, Dan Alecu.

SENAT col. univ. Gh. S. Popescu. 
SENAT cons, com.: Gh. Mihail.

Orhei
I CAMERA: I. Pclivan, P. Strihas, 

N. Mihăileseu, A. Negară, C. Blăna- 
ru, I, Şaiovici.

SENAT cons, com.: I, Peîivan, 
Argeş

CAMERA; Ar. M. Călinescu, ing. 
M. Priboianu, Nicu Penescu, Tache 
Niculeseu, Ion I. Popescu, Ion Gara- 
foiu.

SENAT: Petre Petrescu, N. Nico- 
lescu-Lungu.

importantele declaraţii
ale d-lai Octavtaa Gaga, la timişoara

B I S C U I Ţ IB R I O S !
P  H  g T U T I N  Ü b N  I F R A N Z E L EP A I N E

TIMIŞOARA. 7. —- Azi dimi
neaţă a sosit în localitate d„ Oeta- 
vian Goga. D-sa a fost întâmpinat 
de d. Anton Bogza, La hotel Pen
sion Central a prim it pe repre
zentanţii presei, cărora ie-a făcut 
importante declaraţii: 

întrebat care este atitudinea 
partidului naţional-agrar faţă de 
celelalte partide şi în special 
faţă de guvern d-sa răspunde : 

A titud ine de opoziţie ferm ă faţă 
de ducişti, care va merge paralel cu a 
celorlalte partide. N u  este exclusă o 
grupate de principii faţă de partidul 
d-lui George Brătianu.

,M ergem  singuri în alegeri, orice 
grupare politică care stă pe baze na
ţionale se poate apropia de. noi. Id e 
ologia nu ne aparţine".

Despre recenta vizită şi declara 
ţiunile d-lui Litvinov Ia Roma. 
d-sa spune:

Am afirmat totdeauna ca stăm 
pe un vulcan şi necontenit am 
predicat nevoia unei îngrijiri de 
apărarea naţionala.

Reprezentanţilor minorităţilor 
şi ai presei minoritare, d. Goga, 
le răspunde, cu privire la întreba 
rea pusă de ei în eepriveşte revi 
suirea tra tate lor:

— România stă pe baza acelor ho
tărâri etnice şi politice caii fac oa 
orice tentativă de ştirbire sau mo- 
dificare a graniţelor, să determine o 
reacţiune şt opoziţie a tuturor ro

mânilor.
în tre b a i ce crede asupra con

ferinţei d-lui Bethlen la Londra,
d-sa răspunde :

A firm aţiei d-lui Bethlen că în  A r
deal ar f i  existat cea mai deplină ar
monie in tre popoarele şi naţionalită
ţile  conlocuitoare, ii opus adevărul 
istoric  ce nu poate f i  Înlocuit cu o 
minciună.

In legătură cu chestiunea mi- 
Uorităţii etnice, d-sa se exprim ă:

„Nu consider ca străin! şi fără 
drepturi decât pe acei veniţi după 
război, de peste hotare, şl stabiliţi 
fără nici un drept şi fără nici un 
aport la crearea şi consolidarea 
Matului românesc.

Înţeleg prin aceasta pe toţi adeia 
cari stau in ţară pe baza unor 
aprobări temporare oficiale şl pe 
cár! vóm căuta să i Scoatem cu 
ajutorul Ligei Naţiunilor pentru a 
fi trimişi în (ara de origină.

La orele 9, d. Goga, însoţit de 
d. Bogdan, a plecat în turneu de 
propagandă.

Lista georgişti dela Roman
ROMAN. _ Astăzi s’a complectat

;ista georgistă In Jelui mmator: 
Camera: C. Joriiescu, fost deputat; 
<-i. Cilibiu. fost deputat; dr. E. Cai. 
faianl. fost primar, & Cristea. cu 
■ficior de şcoală.

Senat: E. Chefneux, fost prefect; 
A I. Calvocorescu, fost deputat.

în Bucovina
Noni compleciîri ale listelor de candidaţi. Cum se 

deslăşoară propaganda electorală

Manifesto! partidului 
liberal-democrat

T>. Jean Th. Flores cu, şefa! parti
dului liberal-democrat, a lansat un 
manifest electoral din care desprin
dem:

,J\m dorit totdeauna o democraţie
cu numai teoretică şi de fraze, ci una 
practicată sincer faţă de toţi.

„Cpbiiţiâ numeroasă care fluturâ 
în drapelele ei idei înaintate pentru 
popor, creiază o atmosferă primejdi
oasă pentru un guvern căre-şi asumă 
singur cu o orgolioasă încredere t-pe 
sanţa triumfului’’.

î>* după ce face o privire asupra me» 
dului cum s<? desfăşură propaganda e- 
lectorată, încheie: „In urma avizului 
comitetului de direcţie şl al comite
tului executiv, am hotărât, în numele 
partidului liberal-democrât, abţinerea 
dela actualele alegeri,

D. Gherman Pântea 
primit In partidul liberai

CHIŞINĂU 7. — se  ştie că 
acum două săi\imâni, d. Gher
man Păntea a ± cerut Înscrierea 
d-sale şi prietenilor săi în orga• 
nizaţia naţional liberală de aici, 
cerere ce i-a fost refuzată şi ur
mată de un comunicat.

In urma m or apeluri făcute la 
centrul partidului liberal, d. Ghem 
.nan Pântea a fost primit în sânul 
organizaţiei, împreună cu amicii 
d-sale.

Ce poate Odo! t
Odol poate mai mult decât să cu

reţe dinţii şi să-i menţină sănătoşi 
şi albi; Odol îi mai apără şi de pu
trefacţie. El curăţă şi împrospătează 
gura întreagă, menţine gingiile şină-- 
(oase şi le împiedică de a deveni moi- 
Odol dă respiraţiei miros minunat. 
Mulţumită unei calităţi speciale, spe
cifică numai Odol-ui’ui, el pătrunde 
cu elementele sale antiseptice în 
toată cavitatea bucală şi o apără încă 
ore întregi contra influenţei primej
dioase a bacteriilor şi contra tuturor 
proceselor de fermentare, cari-wdacă 
nu se întrebuinţează un preventiv — 
distrug neapărat dinţii»

CERNAUŢI, 7* — până în pre
zent s’au depus la Cernăuţi numai 9 
liste de candidaţi, din cari cea mai 
mare parte nu sunt complecte.

Situaţia e cam aceiaş în toate ce
lelalte judeţe din Bucovina. Prima lis 
tă liberală care a fost complectată e 
cea din judeţui Suceava, a cărui alcă
tuire am comunicat-o. Liberalii s au 
fixat şi asupra alcătuirii listei din ju
deţul Rădăuţi. S’a hotărât ca, după 
capul de listă, care e d- ministru Ion 
I. Nistor să urmeze d. Eusebie Po- 
povici, locul aî treilea n’a fost com
plectat. însă pentru locul al patrulea 
e desemnat învăţătorul Tudosie. La 
senat, în judeţul Rădăuţi, vor candi
da d-nii G. Flondor şi dr. Aids Lebu- 
ton, acesta din urmă fiind desemnat 
de partidul german, pe baza cartelu
lui electoral. In ce priveşte colegiul 
consiliilor comunale, va candida d. 
Valerian Rusşindilaru, fostul preşe
dinte al Camerei de agricultură din 
Rădăuţi.

La Cernăuţi, lista liberală pentru 
cameră, având in frunte pe d- Ion I. 
Nistor, n’a lost până acum complec
tată. E însă stabilit că locul al doileâ 
va reveni d-lui dr. Vasile Marcu, iâr 
cel de al treilea d lui Friederich Mi- 
chelsohn. Printre ceilalţi trei candi
daţi, cari până acum n’au fost fixaţi, 
va figura in orice caz un ucrainean, 
înscris în partidul liberal. La senat, 
în judeţul Cernăuţi, primul loc e re
zervat d-lui prof. univ. Max. Hac- 
man; iai la colegiul comunal va can
dida d. G. Rotică, preşed. Sindica* 
tului ziariştilor bucovineni.
Listele radicaf-ţăraniste  

în Bucovina
Pe baza cartelului electoral înche

iat de partidul radical-ţărănist cu 
partidul naţional-ucrinean, au unhat 
consfătuiri Intre fruntaşii organizaţii
lor luâ,ndu-se hotărâri definitive a- 
supra listelor de candidaţi In jude
ţele Cernăuţi, Storojineţ şi Rădăuji

Eri, aceste liste au şi fost corn- 
pleci ate şi depuse la birourile elec
torale respective.

In judeţul Cernăuţi candidează Ia 
cameră d-nii: Grigore Iunian, dr. Via 
dimir Zalozieczki (ucrainean), prof. 
univ. N. D. Costeanu, D. Kupczanko 
(ucrainean). Ion Todireanu şi ing. 
Zukowski (ucrainean). La senat can
didează doi ucraineni, in persoana 

 ̂ d-lor dr. Vladimir Zalozieczki, pre
şedintele partidului ucrainean, şl Ge
orge Şerbeniuk, redactorul şef al zi
arului ucrainean din Cernăuţi. La 
colegiul consiliilor comunale candi
dează d- dr. Kirilow (ucrainean).

In judeţul Storojineţ, candidează 
îa cameră d-nii: dr. Zalozieczki (u- 
crainean), George Şerbeniuk (ucrai
nean) şi Găină (radical-ţărănist). La 
senat d. dr. Maier Mihalski (ucrai
nean).

judeţul Rădăuţi, candidează Ia 
cameră d. prpf. univ. N. D. Costeanu 
în fruntea listei. Locui al doilea revi
ne unui ucrainean, cel de al treilea u- 
nni radical-ţărănist, iar cel de al pa
trulea tot unui ucrainean. La senat 
candidează d-nii: dr. Zenno Herbay 
(radical-ţărănist) şi Isidor Philipo- 
wiez (ucrainean).

Propaganda celorlalte  
partide

Deşi situaţia radicaî-ţărăniştilot 
devine foarte avantajată prin cartelul 
cu partidul naţional-ucraiUean, to
tuşi aceste două partide au de dus o 
grea luptă electroală.

Aceasta din cauză că celelalte par
tide desfăşoară o intensă propagan
dă electorală In satele cu populaţie u- 
craineană. In frunte sunt liberalii, in 
partidul cărora se găsesc multe ele
mente ucrainene. Or, liberalii con

tează foarte mult, după cum im mai 
arătat, pe aportul acestor elemente, 
cari sunt folosite în propaganda elec
torală. Tot în acest scop, pe lista li
berală dela Cernăuţi şi piobabil şi 
pe cea dela Storojineţ, se va fixa câ.e 
un loc pentru candidaţii ucraineni.

Pe de altă parte, trebue de rele
vat şi faptul că, mat ales în judeţul 
Cernăuţi, se evidenţiază un viu cu
rent in rândurile populaţiei ucrainene 
pentru partidul ţărănesc, de sub con
ducerea d-lui dr. N, Lupu.

Dacă adăugăm la toate acestea şi 
pe partizanii d-lui Krakalia, cu cari 
conducerea partidului na.ional-ucrai- 
nean desminte că s’ar fi angajat tra
tative, se poate constata că lupta 
lectoraJă a partidului naţional-ucra- 
inean nu e deloc uşoară.
Desorientare în rândurile 

evreilor
In ce priveşte pe evrei, în rându

rile acestora continuă să domneasca 
o profundă desorientare.

Ion Bucovineanul

Condamnarea conducăto
rilor Gărzii de tor 

din Caraş
ORAVIŢA — Tiibunalnl Caraş, 

constituit in mic parchet, compas din 
d-nii preşedinte Dobija, preşedinte 
ianculescn şi procuror şei Udiescn- 
a judecat pe membrii din Garda de 
fier cari an Inat pata Ia manifestaţia 
din Reşiţa-

Tribunalul a Condamnat pe r levin 
Vasile, comerciant In Reşiţa- şalul or
ganizaţiei Caraş. la 9 Inni închisoa
re corecţionalâ. iar pe Moise Dumi
tra, Nicolae Daminesco- Adam Trn- 
ţan. David Gheorghe şi Constantin 
Penda, la câte 8 ianj închisoare co- 
recţională, dispunând arestarea şi de
punerea lor la închisoarea locală.

Legionari anchetaţi la Clnj
CLUJ 7. — La tribunalul iocai 

«u început cercetările iii legătura 
cu „gardiştii“ arestaţi zilelo tre 
«ute. *, ' J • I

La unii din ei s’au găsit bilete 
«le voe militare falşe, In număr 
de 50. Se iac cercetări pentru des
coperirea falsificatorilor.

Stndentii implicaţi 
In dezordinele dela Paşcani 

au fost eliberaţi
IAŞI, 7. — Camera de punere 

sub acuzare, depe lângă Cartea de 
apel laş!, a pus In libertate pe oei 
zece studenţi cari au fost arestaţi 
cu ocazia dezordlneior petrecute ia 
Paşcani. ___________

0- g e n e ra l Uică 
In  in sp ec ţie

IAŞI, 7. — Azi a sosit în loca
litate d. general Uică, ministrul 
Apărării Naţionale, venind dela 
Cernăuţi.

D-sa a plecat după antiază la 
Chişinău urmând să inspecteze re
gimentele din Basarabia-.

Probleme silvice ;i agricole 
soluţionate la ţaţa locului
Conferinţe m i n i s t e r i a l e  

in cap ita lele  d e  J u d e ţ
D-nii miniştrii G. Tătărăscs şi 

Manolesca Strunga vór pleca Vineri 
dimineaţa la Tg. Jiu.

Pentru orele 3 după amiază au fost 
convocaţi ia prefectură întregul per- 
sónal silvic şi agricol aî judeţului 
Górj, — spre a se examina şi soluţio
na imediat toate chestiunile de inte
res general ale populaţiei gorjene.

Aceiaşi măsură se va lua rând pe 
rând la toate judeţele, evjtându-se pe 
această cale întârzierile inevitabile 
de ordin biurocratic.

Întrunirea med cifor 
de clrcumscr pţtt

Medicii sánitarí de circumscripţie 
rurală şi urbană din întreaga ţara ia- 
trunindu-se în zilele de o şi V De
cembrie crt* sub auspiciile Asociaţiei 
G-rale a medicilor din str. lsvor ni. 
16, au formulat după desbateri un 
memoriu pe care l’au piezextat d-lui 
ministru *1 Muncii éti rugămintea de 
a se ţine seamă la viitoarea legifera
re a legii sanitare el reprezentând 
doleanţele acestei categorii de me
dici.

Constătoirea grupului 
intelectual liberal

Aseară s’a ţinut în casele d-îui ma
ior Cópaceami din str. Dr. Chiru Ili
escu nr. 14 consfătuirea intelectua
lilor paltinului naţional-liberal din 
cartierele: Sf. Eîefţerie, Regina Ma
ria şi Principesa Elena. La această 
consfătuire a participat d. subsecre
tar de Stat D. Iuta

Aş luat cuvântul d-nii maior Copă 
ceaun, arhit. N. Bilargiu, colonel Ciu 
rea. Aurel Popovid, dr. Hamat N. 
ş î  pro*. Lupu Antouciicu. cari au 12- 
«nurit rostul acestei grupări intelec
tuale.

Juturor le-a răspuns d. luca, care 
îşi exprimă satisfacţia de a constata 
că prin aceste consfătuiri se tinde în 
primul rând de a se grupa în jurul 
iideii llbera'e toţi intelectuali cari 
din diferite motive au stat până acum 
departe de Viaţa politică.

Constată dcasemeni cu bucurie
«  gruparea strânge în jurul ei tine ■ raa, jio,  puteil care
retul fermdu-1 art tel de a cădea în ! ?____  3„ Mn „rmji ^ hi
mrejele curentelor extremiste.

S’a trecut apoi la discutarea de de
talii electorale.

Svenuri se n z a ţio n a le
în legătură cu vizita Iul Litvinov la Berlin

BERLIN, 7. (Tel- part > — In legă sovietice din Berlin In frunte ca am» 
tură cu trecerea lui Litvinov prin Ger basadornl Mincina- La sosire şi 1* 
mania, circulă zvonuri senzaţional®, plecare. Litvinov a fost salutat şi im  
Se spune, că iu drum spie Berlin, la către reprezentantul oficial al mîni- 
Muenchen, s’ar îi suit in trenul., co sterului de externe german, 
care a călătorit Litvinov, conducă
torii responsabili ai partidului naţio
nal-socialist In mers a avui loc con
ferinţa lor cu Litvinov- 

în orice caz, şederea Ini Litvinov In 
Berlin, a fost încercuită de o maro 
iarnă- Automobilul lui a test escortat 
de un detaşament puternic de poli 
ţişti. Toată ziua, Litvinov şi-a petre» 
eut-e ai legaţia sovietică din Berlin 
Deocamdată nu se ştie precis cu cine 
a avut Litvinov întrevederi în de
cursul zilei-

Se mai svoneşte, că 
vino« a avut o în trevede
re oficia lă  cu m inistrul de cu gjCi ttn reprezentant a! guver- 
e x ie m e  baronul won Meu» oului german.
rath şi o a lta  neoficia lă  cercurile ruse din Berlin sa- 
cu cas-celaruS H itler. Fap» bl‘miază caracterul absolut privat

Litvinov merge direct 
ia M oscova

BERLIN 7 (RadorJ. — D. Litvi
nov, comisarul poporului peu.Tu 
facerile străine ale Rusiei Soviet?" 
ce, a sosit azi dimineaţă la Berlin. 
Contrariu svouurilor puse In circa, 
isţle, d. Litv'ttov nu va rămân© îe 
capitala Reichului decât câ'.evă 
ors, plecând spre Moscova tot azi, 
la ora iS.
d. LitviuOv na va avea întrevederi

tul se explică pe eonside» 
ra ţ iu n e a  că vizita iui Lit» 
vinov la Berlin  n’a avut 
de astă  dată un caracter
ofic ia l.

In orice caz te sosirea şl la pleca
rea sa, Litvinov a fost înconjurat Ja 
gară de personalul întreg ai legaţie*

al călătoriei d-lui LitvinOv !n ca
pitala Reichului.

#
B E R L IN  7 ( R adot), _  D, U ta t-  

nov, comisarul sovietic pentru politia 
ca externă, a părăsit astăzi după a- 
miază la ora 10 Berlinul, plecând
spre M oscova

0 conferinţă antirevizionistă
a cKui fceneş

Expoziţie românească 
latiaga

liAGA, 7 (Rador). — Eri a avat 
loc aici inaugurarea expoziţiei de 
broderii şi covoare româneşti, in 
prezenţa d-lui Vişoianu, ministrul 
României.

Cu acest prilej, d. ministru Vi
şoianu a oierii, chiar în sala ex
poziţiei, un ceai la care au parti
cipat membrii corpului diplomatic 
şi consular, judecătorii Curţii de 
Justiţie Internaţională din ttaga şi 
numeroase personalităţi.

fesătarile şi broderiile româ
neşti au avut nn deosebit succes. 
fLnd apreciate elogios de întreaga 
asistenţă.

P R A G A , 7 (R ador) — D. Beneş, 
plecat pentru un turneu de conferin
ţe  în oraşele Slovaciei, a  ţinut la Bra
tislava prima conf erinţă despre „Idea 
unităţii intre cehi şi slovaci din punc
tul de vedere al politicei internaţio
nale’'.

M inistrul Afacerilor străine a scos 
in relief japtui că dela intrarea Ger
maniei in  Societatea Naţiunilor s a u  
oan ifestă t tendinţe noui care au dé 
scop să restabilească politica marilor 
pateri dinainte de războiu. în ţelesu l 
luptei actuale. spune conferenţiarul, 
se rezu m i astfe l: Concepţia demo
cratică a nouei Europe, bazată pe 
Societatea Naţiunilor şi pe egalitatea 
popoarelor va putea să fie  menţinută, 
sau importanţa Societăţii Naţiunilor 
se va echipa pentru a f i  înlocuită

vo t
impune, in cele din turnă, schimbări 
în  statutul politic Şi tentorial aciuai?

Fără a se preocupa de regnu l 
Intern al cutărei sau cutărei ţări 
Cehoslovacia insistă — spun© d. 
Beneş — asupra tratatelor, asupra 
intang'bllităţ1! frontierelor şi asu
pra stabilităţii aciuaiului statut ai 
Europei.

Avântul nation3! a! Germaniei 
şl Italie1, complectat Intr’ua anu 
mit sens prin expansiunea naţio
nalismului maghiar, continuă ora. 
torul, comandă polonilor, româutioi 
Iugoslavilor şl cehoslovacelor sa 
Înlătur© orie© particularism şi să-şl 
desvolte deplin unitatea naţunam. 
Soarta minorităţii slovac© din Un
garia actuală este un avertisment 
pentru toţi slovac1!.

Problema unirăţi! cehoslovac? 
este de cea maî departe oratorul, 
deoarece Slovac>a est© puntea care 
leagă p© cehi de români şi, mal

A în cep u t sp ecu la
cu alcooluriie în St-Unite

WASHINGTON. 7. (Rdor). — In 
urma abrogării regimului sec. comer
cianţii do băutori spirtoase sa dedaa 
la o speculă nepetmisă- 

Spra a sa infrâua beneficiile exce
sive, pe care te realizează in modul 
acesta debitanţii, guvernul a luat mă 
suri să ţină In curent publicul» cu pre 
(urile la care sunt vândute băuturile 
alcoolice debutanţilor da către distile
rii şi comercianţii ea gros f

W A S H IN G T O N  7 (R ador), _  I m 
portatorii de băuturi alcoolice sus
pendate temporar dela contingentele, 
au fo s  autorizaţi să im porte circa
15.623,000 litri de vinuri şi aloooluvi 
străine, ln  lunile Decembrie şi Ianu
arie. Scopul acestei autorizaţii este de 
a se da importatorilor şanse egale de 
a-şi descărca Încărcăturile de băuturi 
aflate actualmente pe  vapoare.

Situaţia In S pan ia
MADRID, 7. (Rador). — Fostul 

ministru radical d. Rocha, vorbind 
iu numele d-lui Lerroux, fost pre 
şedinţe al consiliului, a cerut d-iui 
Maura, conducătorul republicanilor 
couervatori, un răspuns la Între
barea dacă este gata să colabo - 
reze îutr’un guvern Lerroux. D. 
Maura a respins propunerea.

MADRID, 7. (Rador). — Grupă
rile politice autonome de dreapta 
s’au Întrunit eri pentru a-şi fixa a- 
titudinea faţă de situaţia creiată 
prin rezultatul recentelor alegeri 

După şedinţă, s’a dat publicităţii 
următoarea notări 

Consiliul confederaţiei grupărilor

CITIŢICurentuljocumor

autonome de dreapta, constitulndu- 
şi grupul său parlamentar inde - 
pendent pentru apărarea progra 
mulul său in Cortesurl, crede că 
momentul nu este potrivit pentru 
formarea unui guvern de dreapta. 
Consiliul aspiră deocamdată să con 
tribute la reintronarea vieţei poli 
tice normale in (aia. In acest scop 
ei va da tot concursul sau penttu 
constituirea unui guvern al Centru
lui, care să ştie a Se face inter 
preţul voinţei manifestate de na
ţiune in cursul ultimelor alegeri

_  Bine, domnule i după ce trt&x ales 
ca dansatoare nu mai vii să mă inviţi 
la tangó ig
_Scuză-mă . d u d u i e D a r  m’am

retras ti  tu  din alegeri**

departe, de ruşi. Vechea unitate a 
Ungariei est© moartă pentru tot
deauna, dar maghiarii nu vor în
ceta de a se gândi la revizuire de* 
«ât atunci când vor vedea că 
transformarea spirituală a Slova
ciei este definitivă.

D. Beneş a Încheiat, declarând 
că Ceh°slovacIa nu va renunţa I» 
vreo parte cât de mică d*n Slova
cia sa« din Rusia subcarpatică. 
Toat© planurile revizioniste se vor 
sdrobi de rezistenţa unanimi a  Mi» 
cei înţelegeri, cu toată propaganda 
care împiedică apropierea şl col»» 
bor area intre ţări!© din centrul E«ri 
ropel

Von heuratb la preşedin* 
lele Umiienburg

-------- fi
B E R L IN  7 (R ador). Preşedin

tele Reichului a prim it azi pe minte* 
trul de E xterne al Reichului, cate L é  
pus in  curent cu chestiunile da politi
că externă, #

Ger aspru la Roznov
ROZNOV-NEAMŢ. *- Fa** «te 

frigul general din ţară, se par© eS 
regiunea noastră bate recordul in 
cel mai mare ger. Termometrul ofi
ciului P. T. T. Roznov a Inregi» ' 
trat 24 gr. în ziua de 30 Noembrle, 
De atunci temperatura se menţin« 
mereu scăzută atingând 22, 20 ţi, 
18 gr. in ziua de 4 Decembrie te 
orele 20. Frigul acesta provoacă 
mari îngrijorări lume! nevoiaşe, 
căreia li lipsesc lemnele hrana şî 
Îmbrăcămintea. Copiii şcoaielor prf 
mare frecventează cursurile foarte 
slab din cauza gerului,

0 v climă a gerului
ISMAIL. — La Bolgxad * căzut jo» 

în stra&ă, In timpul nopţii, individul 
panait lîrecu zis faschin şi din eaoro 
getului putem io din serile trecute, a 
murit- Numitul era vagabond şi nea- 
vând unde să se adăpostească, a cár 
znt de timpuria victima gerului.

Buletin meteorologic
Timpul probabil dela 7—8 De

cembrie 1933, ora 20:
Presiunea mal întâi în scădere 

cu 3 la 5 mm. apdi îr, creştere cm 
6 la 10 mm. Cerul variabil cu ten
dinţa de a se acoperi treptat din 
Nordul către Sudul ţărei. Ninsoare 
mai întâi în Ardeal, Bucovina şl 
Basarabia şi apoi în celelalte re
giuni. Vânt potrivit din sectorul 
WE, mai puternic în vechiul regat 
şi Basarabia. Temperatura în scă» 
dere.

Decernarea premiilor 
Nobel

STOCKHOLM 7 (Rador). — Irt 
ziua de 10 Decembrie, în ziua de a* 
ntversare a morţii industriaşului su
edez. Alfred Nobel, întemeietorul 
premii or interoaţ anale care îi poartă 
twmeie, şe va celebra în cadrul tra
diţional, remiterea diplomelor şi a pre 
md’or cuvenite laureaţilor acestor 
premi', de curând aleşi.

Suma fiecărui premiu se ridică 
nul acesta ia 170.332 coroane suede
ze (peste 5 şi jumătate milioane lei).

Laureaţii de acest an al prem’ulu* 
Nobe’ sunt: pentru literatură, rusul 
îvan Bunin; pentru medicină şi psi
hologie, americanul Thomas Hunt  
Morgan: pentru fiz’că, germanul W er 
«er Heisenberg (premiul pe 1932), »- 
ustra*ianul Erwin Schroedinger şi en
glezul P. A. M. Dirac (u’tlmü doi. Im 
părţ-’nd premiul pe 1933).

C i t i ţ i

Mica publicitate
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Cum s ’a  a ju n s  la retragerea vaidiştUor din alegeri
Fixarea nouilor candidaturi în Ardeal

După cum ziareil nostru c a p  d e  l is tă  d . M ih a i P o
— singurul din Capitală — 
a anunţat încă do ieri di
m ineaţa, retragerea vai- 
cfiştilor din alegeri, a de
venit încă de Miercuri 
seara un fapt defin itiv  şi 
irevocabil.

Această notarăre a lost comu
nicată d-lui Mihalache printr’un 
memoriu semnat de d-nii Voicu 
Niţescu, V. V. Tillea, Mihai Şer- 
ban, Ion Coltor, părintele Maa, A* 
dam Popa şi alţii, iar d. Emil tla- 
ţiegan, a comunicat telegrafic di
rect d-mi Miha’ache că mulţu
meşte pentru hotărârea comisiei 
centrale electorale care i-a acor
dat capetele de listă dela Cluj şi 
Caraş, dar că solidar cu prietenii 
d-sale, refuză să candideze in vii
toarele a’egeri.
ARGUMENTELE VAIDI- 

ŞTIL0R
Motivele ve cafi amicii d-lui Vau 

da îşi sprijină această gravă hotă
râre care înseamnă o spărtură seri
oasă în partidul na(ioiuil-tărânest 
sunt de mai multe ordine.

In primul rând vaidiştii se arată 
surpiXnşi de faptul că la Cluj comi
tetul provincial in loc să împingă 
to o împăcare necesară pentru e- 
(ortul comun şi victorie în alegeri, 
a procedat sub influenta muniiştilot 
la ostracizarea tuturor celor ce-au 
susţinut guvernul Vanda, deşt acea
stă guvernare fusese aprobată de 
întreg partidul.

Maniiştit procedează astfel fiind
că — spun ă  — prezenta vaidişti- 
lor pe listele naflional-ţărâniste ar j 
constitui Un desavantaj electoral, 
programul cu trecere în Ardeal 
fiind programul sovatist; dea  — 
spun vaidiştii — noi facem un ser
viciu partidului abţUxăndn-ne din a- 
ivgerl.

Cu atât mal mult,, adaogă amicii 
d-lui Valda, cu cât programul aşa

p o v ic i  ia r  la  C lu j  d . A u r e l  
S o c o l.

IVu e s te  e x c lu s , ca  la  
B r a ş o v  s ă  c a n d id e z e  to t  
d . M ih a i P o p o v ic i ,  c a re  
s ’a  m a i a le s  în  a c e a s tă

SE RETRAGE Ş l  
D. MIRTO

In cercurile naţ.-ţâr. d<n Capi
tală se spune că-şi va retrage can
didaturile de la Teleorman şi R.- 
Sărat şi d. Ed. Mirto, care, ca om 
de caracter, nu poate să nu se soll-

c ir c u m s c r ip f ie ;  d u p ă  c u m  darizeze cu vaidiştii, cu care a
e  fo a r te  p r o b a b il  că  la  
T ă rn a v a -M ic ă  să  f i e  c a p  
d e  l is tă  d . l u l i u  M a n iu .

Pentru stabilirea aces
tor noui aranjam ente d. 
Mihai Popovici a  plecat 
în cursul serii la Cluj.

PLECAREA O-LUI 
VAI DA

La ora 1 jumătate d. a. a p le
cat Ia Cluj şi d. Valda-Vo©vod în
soţit de d. Mircea Valda,

La gară, fostul preşedinte de 
consiliu a fost salutat de d-nii Mir
to, Tillea şi alţi fruntaşi naţional 
ţărănişti, printre cari şi câţiva ma- 
nişti. Adresându-se acestora din 
urmă d. Valda ie-a Spus;

— „ A c u m  u m b la ţ i  d u p ă  
c a p e te  d e  l is tă ;  m a i b in e  
v ’a ţ i  c ă u ta  p ic io a r e “.

dus tot timpul împreună politica de 
pe urma căreia vaidiştii sunt os. 
tracizati astăzi.

C O N S F A T U I  R E A  
DELA CLUJ

CLUJ, 7. — La clubul partidului 
national-tărănesc din localitate a 
avut loc o consfătuire la care au 
luat parte to(i foştii parlamentari 
maniişti.

Întrucât vaidiştii nu vor măi can
dida, s’a hotărât ca în locurile lor 
să fie puşi maniişti. Astfel la Tar 
nava Mică în locul d-lui Coltor va 
candida d. Al. Macovei sau d. Au
gustin Popa,

In locul d-lui Haţieganu la Cluj 
va candida d. Aurel Socol, iar la 
Caraş d. Buracu.

In cursul zilei de aäi vor fi hotă
râte şi celelalte candidaturi.

R a p o r t u r i l e  
dintre M iJ fa n m  şi Yaida

0 reconciliere între cei noi fruntaşi ardeleni 
este exclusă

zis sovatist cu care maniistii merg 
în alegeri cuprind ca platformă e- 
îectoraiă, revendicările „constitu
tionalist©“ care în momentul când 
atâtea importante chest'uni do or
din intern şi extern sunt Ia ordi
nea zilei, nu pot constitui punctul 
esenţial al programului natiOnai- 
täränist.

Toate aceste mot*ve sunt expu
se şi In memoriul înaintat d-lui Ion 
Mihalache.
CE S’A PETRECUT IERI

Ieri la orele 11 jumătate dimi
neaţa d-nü Mihalache, Madgearu, 
Mihai Popovici, td . Mirto şi D. R. 
loamţescu, s’*u întrunit la clubul 
partidului.

De astă dată d. Voicu Nitescu, 
care iace parte din fronda vaidistă 
a lipsit dela şedinţa comitetului e- 
lectoral national-tărănist.

Desbaterile au fost mai redus© 
şî ca timp şi ca ton.

D. ion  M ihalache a 
transm is membrilor corni 
tetului com unicarea yai- 
diştiior care-l anunţă, in 
ca litatea  d-sale de şe f  al 
partidului că îşi retrag
candidaturile fim viitoa
re le  a legeri, rămânând 

. $ă activeze totuşi ca sim 
pli soldaţi ai partidului.

In urma acestei comu
nicări şi considerând fap
tul că m âine este  ultim a  
zi când mai pot fi depuse  
candidaturile, com itetul 

i e lectoral e decis să_ nu 
mai prelungească discu
ţiile  şi să convoace din 
nou com itetul provincial 
la Cluj, pentru astăzi 
chiar când urmează să se  
fixeze nouile candidaturi 
in locul celor retrase.

CINE VA CANDIDA BN 
LOCUL VAI OIŞTILOR
Prin abţinerea vaidiş- 

ţilor  rămân libere în Ar
deal cinci c a p e t e  de 
listă: la Caraş şi Cluj 
unde nu mai candidează  
d. R aţiegan; la  Som eş 
unde nu mai candidează  
părintele  Man; Ea Târna 
va-Mică de unde s’a re  
tras d. Ion Colter £ Ea Bra
şov unde nu mai candidea  
tă  d. Voicu Niţescu 

S e  p o a t e  a f i r m a  d e  p e  
a c u m , c ă  la  S o m e ş  v a  f i

Când, imediat după demisia dela 
(Tavern, d- Vaida Voevod, în fa{a fo
stelor majori tăji parlamentare* a fă
cut cunoscutele declaraţii prin cari a 
arătat că „politica d-lui Maniu a fost 
cea justă1’, lumea politică a interpre
tat aceste declaraţii ca semnul unei 
reconciliaţiuni complecte Intre cei 
doi conducători naţional-ţărăuişti.

Firesc ar fi fost să fia aşa. Dar s’a 
văzut, în curând, că prăpastia dintre 
cei doi bărbafi politici ardeleni este 
mult mai adâncă-

D e la  d e m is ia  g u v e r n u 
lu i  n a ţ io n a l  - ţă r ă n is t  d . 
M a n iu  a  a v u t  o s in g u r ă  în 
t r e v e d e r e  c u  d . V a id a . î n 
t r e v e d e r e a  a  a v u i  lo c  in  
s e a r a  c â n d  d . M a n iu  a  v e 
n i t  u l t im a  o a ră  în  C a p ita 
lă . în  c a sa  d - lu i  M ih a i P o 
p o v ic i . H e v e d e r e n  s ’a  p r o 
d u s  d e  f a ţ ă  c u  to ţ i  f r u n 
ta ş i i  p a r t id u lu i .  D -n ii  M a
n i iI ş i V a id a  n ’a u  f ă c u t  p o 
li t ic ă , n ’u u  a v u t  n ic i  u n  
f e l  d e  e x p l ic a ţ i i .  D e  a- 
tu n e i  c e i  d o i b ă r b a ţi  p o l i 
t ie i  n u  s ’a u  m a i  v ă z u t;  
n ’a u  a v u t  o c a z ia , s a u  a u  
f ă c u t  t o t  p o s ib i lu l  ca  să  
n ’o a ibă .
ÎNCERCAREA UNEI RE

CONCILIERI
Fruntaşii naţional-ţărănişti, alar

maţi de perspectivele neînţelegerii Ma 
niu-Vaida — dovedite foarte repede a 
avea consecinţe dintre cele mai grtve 
fn ceace priveşte unitatea şi puterea 
partidului naţional-ţărănsc în Ardeal, 
— au făcut continue eforturi pentru 
a-i împăca- Toate s’au dovedit infruc
tuoase: atât. d- Maniu cât şi d- Vaida 
au scăpat cu abilitate încercărilor ce 
s’au făcut pentru a-i reapropia.

Intre alte încercări făcute în acest 
scop este şi aceia a d-lui luliu Moldo 
van, preşedintele „Astrei”.

D. luliu Moldovan, de acord cu mai 
«roiţi fruntaşi ai partidului nafionai- 
ţărănesc a pregătit pentru 1 Decem
brie trecut — aniversarea Unirii Ar
dealului—o mare manifestaţie la Alba 
îuiia. La această manifestaţie, pusă 
sub auspiciile ,-Astrei” urma să fie 
invitaţi şi d-nii Maniu şi Vaida- 

D- luliu Moldovan s’a prezentat 
d-lui luliu Maniu şi l-a rugat sâ par 
ticipe la serbarea dela Alba-Iulia- D- 
Maniu a primit-

Prezentându-se cu aceîaş invitaţie 
şi d-lui Vaida, d- luliu Moldovan a 
fost refuzat- D* Vaida a răspuns, d-lui 
Moldovan* prin cuvinte cari trădau 
convingerea că o înţelegere între d-sa 
şi d- Mania este imposibilă-

mai

NICI D. MANIU NU 
CREDE

Ue alttel Bici d. M aniu nu 
crede In posibilitatea unei colaborări 
viitoare în tre d-sa şi d. Vaida. Ş i d. 
Maniu nu face nici-un secret din a 
eeastă convingere a d-sale.

Ruptura din partidul national-tărănesc Ştiri politice Planurile
Azi, consiliu de miniştri

Astăzi la ora 6 d, a. va avea too 
un consiliu de miniştri, sub pre- 
şedhiţla d-lui Duca.

Când se va întruni 
Consiiinl permanent al Micii 

Înţelegeri
Termenul Întrunirii consiliului 

permanent al Micei înţelegeri a 
suferit o amânare.

D-nli Titultscu, Beneş şi Jefticl se 
vor întâlni în primele zile după 
sărbători, la începutul luneî ia
nuarie 1924.

*
E ri a avu t loc la ministerul 

E xterne prima întrunire a delegaţi
lor români la Conferinţa M icei î n 
ţelegeri Economice, sub prezidenţia  
d-lui I . Cămărăşescu.

D elegaţii vor pleca zilele acestea 
la Praga, pentru  a începe lucrările în 
ziua de 11 Decembrie.

Regele a dăruit d-lui lorga 
nn automobil

de război ale Sovietelor 
in cazul unui conflict cu Japonia

Statul major Sovietic contează enorm pe tăria aviaţiei

D. IULIU MANIU V  >.

D. M aniu nu vrea Insă ca să 
— d-sa personal — d-lui Vaida m oti
vul public al unei separaţiuni ofici
ale definitive. Deaceea nici n 'a par
ticipat la vre-o şedinţă a biroului 
naţionaLţărănesc din ultimele zile. cu 
toate că a acceptat să-şi reia locul 
ia birou şt a promis d-lui Mihalache 
că va colabora în mod activ cu d-sa 
le conducerea partidului.

Situaţia, pe scurt se pre
zintă astfe l: ruptura din
tre d-nii Maniu şi Vaida 
e s t e  fapt îndeplinit.

Orice perspectivă de re
conciliere pare exclusă.

In lumina acestui fapt, 
abţinerea vaidiştilor dela  
viitoarele alegeri, devine  
şi mai interesantă. 
PRIMIREA D-LUI VAIDA 

LA CLUJ
CLU], 7. — Astăseară, la ora 10.55 

a sosit cu Rapidul la Cluj d. Al. Vai
da Voevod însoţit de d-nii Mircea 
Vaida şi pr. Man. In gajră numeroşi 
partizani sub conducerea d-lui Haţie
ganu au făcut o călduroasă primire 
•d-lui Vaida.

Dela gară d. Vaida s’a dus acasă 
unde a avut o consfătuire cu priete
nii d-sale, cari au primit cu aprobări 
unanime hotărîrea de a se retrage din 
actualele alegeri aşa cum s’a fixat 
la Bucureşti.

Consfătuirile vor continua şi 
niSme. , ,

Cu prilejul zilei onomastice a 
d-lui profesor Nlcolae lorga, M. 
S. Regele a prez'ntat fostuiu] pre
şedinte de consilhi felicitări la 
Văleud, prin d. maior Urdărşanu, 
aghiotant regal.

Totodată, Suveranul a dăruit 
d-lui prof. lorga un autom°bil.

Primind darul regesc, d. prol. 
lorga la rândul său Pa pus ia dV  
pozifia căminului „Regiei© Ferdi
nand“, şcoalei de misionare ,,Re
gina Mafia“ şi celorlalte aşeză- 
minte culturale crelate la Valea*.

In numele acestor aşezăminte, 
d. prof. P rga a mulţumit Suvera
nului pentru darul făcut.

D. lorga în Capitală
D . prof. N icolae lorga a sosit cri 

in Capitală, pentru arşi ţine obişnui
tele cursuri [a U niversitate.

D-sa a avu t întrevederi cu d. In . 
culeţ, ministru de interne şi d. V ic
tor Antonescu, ministru de justiţie.

A ceste  întrevederi n’au avut insă 
nici un caracter politic.

Seara, d -ss  s’a întors la Văleni,

Măsuri drastice 
militare la Madrid
MADRID, 7 (Rador) -  

Ministrul Internelor a de
clarat reprezentanţilor  

I presei că fiind inform at 
dea că grupările extrem iste  

de stânga au hotărât ca 
astă noapte să provoace 
dezordini, a luat toate mă 
şurile necesare pentru a 
fa ce  fa ţă  oricăror împre
jurări.

In capitală circulă pa< 
trule m ilitare. Toate pune 
te le  strategice au fost o- 
cupate de puternice deta
şam ente de trupe.

..LONDRA, 7 (TeL p u t.)    A ta .
şa t*i militari străini Supraveghează 
cu un interes deosebit încercările 
guvernaşi din Mo»cova de a sub
stitui marina «a mlhtară, aproape 
inexistentă in Extremul Orient, ca 
forţe puternice aerfene. In  ultimul 
timp au fo*t amenajate numeroase 
aerodromuri pentru aterizarea avi
oanelor sovietice in acea repune. 
Am instalat pretut'ndenl depozite de 
benzină. precum ţi staţiuni meteo, 
rologfoe.

F*ota aeriană sovietică va eoope. 
ra cu submarinele contra invasiu. 
nei eventuale a marinei japoneze in 

.. apele ruse pentru distrugerea *au 
cucerirea portului Vladivostok.

Escadrilele de submarine sovieti
ce fleaSemeui se află numeroaee ta 
portul din Vladivostok, Submarinele 
sovietice au fost aduse «u<d demon
tate cu trenunie trangiberiene.........
..Cantitatea exartă şi tipul 
se*or submarine sovietice este o taină 
păstrată de autorităţi]« sovietice cu 
un mutism desăvârşit...................

PLANUL EVENTUALEI 
OFENSIVE

Totuşi, după inform aţii 
cu lese , planul de defensi 
vă, elaborat de stalu l ma
jor sovietic  constă in ata
cul sim ultan aerian con
tra celor patru centre mai 
m ari japoneze şl anum e 
contra oraşelor Tokio, O 
saka, Kobe şi lokoham a. 
Statul m ajor sovietic  este  
de părere, că dacă succe
sul m ilitar va încorona a-

oest atac aerian, Japonia  
chiar din prima zi de răz- 
boiu va pierde orice posi
bilitate de rezistenţă.

I n  ce  p r iv e ş te  lu p ta  a r 
m a te lo r  d e  u s c a t ,  în  c a zu l  
u n u i in s u c c e s  a l a ta c u r i
lo r  a e r ie n e ,  p r o n o s t ic u 
r i le  s ta tu lu i  m a jo r  s o v ie -

s iu n e a  tr u p e lo r  ja p o n e z e  
n u  n u m a i p â n ă  la  la c u l  
B a te a i c i c h ia r  p â n ă  la  
I r k u t s k ,  a d ic ă  p ie r d e r e a  
to ta lă  a  S ib e r ie i  d e  E s t ,  
p e  to a tă  în t in d e r e a  e i.

In  această situaţie se prevede că 
Ruşi ia Sovietică va face tot p e n tru a  
evita  riscul războiului din Extremul

t ic  s u n t  d e s tu l  d e  p e s im i-  ° a en t’ a‘es ă " f nd  in vedere  că
« te . P la n u l  s tr a te g ic , a l- Z T T  , ^  T P d *
c ă t a i *  v*dit c& armaia T°S’e din Extremulc ă tu i t  d e  s ta tu l  m a jo r  s o 
v ie t ic ,  p r e v e d e  r e t r a g e 
r e a  a r m a te i  r o ş ii  su b  p r e

Orient nu eşte de loc sigură, chiar po 
liticeşte, fiind  prea uşor ademenită 
de propaganda antisovietică.

Agenţia sovietică Tass confirmă
c o m p l o t u l  d i n  R u s a

Vor fi executat! cei 8500 arestat!?
Din surse autorizate 

adaugă, că secţia  ori
MOSCOVA, 7 (Tel part). -

Agenţila oficială sovietică Tass 
comunică G. P. U. a descoperit un 
vast complot. Complot*şt*l pusese
ră la cale aruncarea in aer a Insti 
tuttun*k>r importante de stat. au 
fost arestaţi 8500 complotişti, in
clusiv 1.000 ofiţerf, soldaţi at ar
matei roşii şi funcţionari de Stat. 
Cel arestaţi aparţ*n cu toţii unei 
organizaţiunl subversive teroriste, 
care In ult*mele trei Iun] a aruncat 
In aer patru depozite mil'tare. Ul
tima explozie, organizată, de sus- 
zişli terorişti, a avut Ioc In depo
zitele miUtare d'n BlagOyscenoe.

s c

zaţiunii teroriste din 
coya avea i n t e n ţ i a ,  şl 
chiar făcuse pregătirile  
necesare pentru arunca» 
»•ea în aer a casei, unde 
locueşte Stalin, palatului 
Untunei Sovietice din Mo
scova etc.

Radi os taţi unea din Mos
cova, radio-difuzând co
m unicatul oficia l despre 
com plotul descoperit, a» 
daugă că „com plotiştii au 
pierdut cu toţii dreptul la  
viaţa lor1*.

Cnm se n  face sterilizarea 
In Germania

BERLIN 7 fRador). — In ^Mo
nitorul OPdal“ a] Reichulu! *u a- 
părut azi modalităţile pentru apli
carea lege! sterilfzărel.

In viitor orice persoană atinsă 
de o boală hereditară, va putea ii 
sterilizată. Va I* suficient ca un doc
tor să constate că nu este vorba 
de o boală ou caracter pasager, 
pentru ca persoana bolnavi să Ue 
supusă sterinzărei.

Nu vor puica sa fie sterilizate 
persoanele în vârstă, nici aceiea 
dare tn urma operaţiei ar putaa să 
suoombeze. Copii mai mic] de 11 
an1, nu vor H In nioi un caz steri
lizaţi. w r

Polonia furnizează fler 
Rus.ei Sovietice

VARŞOVIA, 7 .(Rador). -  La 
Moscova s’a semnat un contract 
prin care uzinele metalurgice po
loneze vOr furniza trustului meta
lurgic al Sovietelor 36.000 tone 
f*er, ln valoare de zece milioane 
zloţi.

Condlţiunile de credit sunt ace
leaşi ca şl Ui furniturile prece
dente.

Soarta guvernului Chautemps
se va cunoaşte Vineri sau Sâmbăta

importante hotaran
ale comisiei centrale electorale
Cum se ror constitui colegiile universitare pentru 

alegerile le senator

D. Dinu B răfianu
primit de preşedintele Franţei

PARIS, 7. (Rador). — Agenţia 
„Havas” anunţă: d. C. Brătianu, 
va avea azi întrevederi cu d-ni! 
Jeanneney, preşedintele Seantului,

miei la Paris, a  fo st prim it 
în audienţă de d. Lebrun, 
preşed intele Republicii. 

După term inarea au di
Queuîlie, ministrul Agriculturii, enţei, ministrul Finanţe'

Laurent Eymac, ministrul Corner 
ţului, Germain Martin, fost mini
stru al Finanţelor şi Louis Marin.

•é
P A R IS , 7 (R ador) — D. Const. 

Brătianu, M inistrul Finanţelor, a 
avut în  cursul dim ineţii întrevederi 
eu d-nii Germain M artin, senator. 
Louis Marin, deputat, cu preşedin
tele  Senatului, precum şl cu m iniş
trii de agricultură şi de comerţ.

Sn cursul după am iezii, 
d. Brătianu, însoţit de d. 
Cesianu, m inlstrui Romă-

lor a văzut pe d. Lamou
reux.

V*neri, terminând întrevederile 
cu oamenii politici, ministru! de 
Finanţe al României va începe 
conversaţiunhe cu reprezentanţii 
purtătorilor francezi de împrumu
turi româneşti.

Citiţi în pag» 5-a
0. Dem- I* Dobrescu 
revine la or mărie?

Comlsltmea centrală electorali 
de pe lângă ministerul justiţiei 
tn şedinţa de eri a aluat în dis 
euţiune chestiunile ce I s’au pre
zentat asupra cărora s’a pronun
ţa t după cnm urmează:

La intervenlrea ministerului d< 
justiţie, adresată comisiune!, a* 
ceasta şi-a dat avizul asupra a* 
două chestiuni ridicate de recto 
râtul universităţii din Clnj.

Chestiunile erau:
1) Dacă se aplică Ia actualele 

alegeri de senator al universită 
ţei, dispoziţiunile art. 13 din le 
gea învăţământului universitar 
care conform aliniatului ultim a 
brogă toate dispoziţionile con
trarii acestor legi.

2) Dacă se consideră definitiv 
conform legei electorale, tablou 
încheiat de universitate la sfâr
şitul lunei Decembrie şi rămaf 
definitiv în Ianuarie şi dacă s< 
mai poate înscrie în el vreun pro 
fesor care ulterior acestei date a 
dobândit titlul de profesor.

Asupra primului punct, corni 
«innea şi-a menţinut avizul ante
rior din 14 Iulie 1932 prin care * 
arătat că este de părere că la for 
marea marelui colegiu univers! 
ta r care alege pe senatorul Uni 
versităţei, nu are drept să part! 
cipe şi nu au drept de vot agre
gaţii temporari (medicină) nici 
conferenţiarii chiar definitivi.

Asupra punctului al doilea eo 
misiunea a  avizat că lista deve

PARIS, 7. (Rador). — Discuţia 
proectului financiar a început azi 
la Cameră. Şedinţa va P deci
sivă pentru soarta guvernului 
Chautemps.

O delegaţie a grupărilor de 
stânga, cu excepţia grupului so
cialist Blum a cerut guvernului să 
nu Îngăduie modificarea proectu-
!ui îs sens marxist, aşa cum a cir
culat eri svOnui tn unei« cercuri 
politice.

Delegaţia îndeamnă guvernul să 
caute spre centru voturile cari har 
lipsi la stânga..

Se speră că proectul financiar, 
*şa cum a fost precizat ln conu
ri unea Camerei, va putea realiza 
majoritatea necesară.

PARIS 7 (Rador), — Primul ora
tor care a luat cuvântul azi ia Ca
meră in dezbaterea asupra proectului 
financiar, a fost d. Jâcquier, rapor
torul general al comisiunii de Finanţe 
a Camerei, care a făcut apel la sim
ţul de răspundere al deputaţilor, cc- 
r&ndu-le să voteze proectul.

Din partea opoziţiei a vorbit d. 
Paul Roynau, cerând guvernului să 
practice o politică energ .că de econo 
mii şi de uşurare a impozitelor.

După alte cftteva intervenţii, fără 
Importanţă, şedinţa a fost ridicată.

PARIS 7 (Rador). — In şedinţa 
de după nm*ază camera a conti
nuat discuţia generală asupra pro
iectului de refacere butţgetara.

Camera nu va mal ţine şedinţe 
de noapte. Ea va continua desbate

rile Sâmbătă dimineaţa dacă ele 
nu vor fi terminate până Vineri 
seara.

SOCIALIŞTII SE ABŢIN 
DELA VOT

P A R I S ,  7 (Rador). -  
Grupul socialist parlameer 
«ar „S. F. i. €».“, a  hotărât 
să se  abţină de la votarea  
m ajorităţei articolelor şi 
ansamblului proiectului 
pentru refacerea  bugetar 
ră, care acum este  în dis* 
cuţia Camerei.

Negocieri intra partidele 
de stânga

PARIS 7 (Rador). — Azi au 
tlnuat, intr’un spirit de conciliere, 
negocierile Începute inţre govern 
şl grupările de stânga din Cameră, 
spre a se ajunge la o eventuală 
tranzacţie asupra articolului 12 din 
proectul liuanciar, relativ {a ,d^  
grevări”, Acest arUc°l a ridicai nu
meroase obiecţluni.

Pe de altă parte, grupul parla
mentar radicai-soc'ailst a hotărât 
să aplice regulile dlsctpl'nd da 
partid, ln ce paveşte votarea pri*. 
iectulul Fnancitrt, în cazai când 
guvernul va i silit să pună chestia 
de incredere asupra unor anumite 
arttcole.

nind definitivă, conform dispoxl 
ţiunllor a r i  14 legea electorali 
profesorii earl ulterior ar dobân. 
di calitatea de profesor onlversi 
tar nn an drept să participe la 
alegerea marelui eolegin univer
sitar din 39 Decembrie acest an.

Asupra contestaţiei dela Tighi 
na a d-lui colonel Dog. Adamo 
v id  (naţional-agrar) eomisiunet 
s’a pronunţat în  felul următor 
după ce s’a luat declaraţiunee 
d-lui Ed. Mirto, reprezentantul 
autorizat al partidului naţional 
tărăneso şi anume a hotărât c£ 
lista No. 2 în frunte eu Bula- 
vxţchi va candida fără semn (ln 
tru cât a fost înregistrată la bin 
roul electoral judeţean) ia r listt 
No. 8 în frunte cu Ştefan d o b a  
ou, va candida cu semnul parti 
dúlni naţional-ţărănesc (cercul).

Asupra întâmpinărei d-lui G. 
G. Mironescu, prin care aceste 
cere ca la Romanaţi să se gm 
peze — la impunerea buletine
lor — pe o pagină mai mulţi can 
didaţi, ca să se evite astfel inter 
calarea de foi volante, ia r nu nu 
mai 4 candidaţi cum a hotărâ' 
preşedintele biuroului electora 
judeţean, comisiunea a hotărît ut 
fie respinsă întru cât chestiunet 
este de eselusivă competenţă • 
preşedintelui biuroului electora 
judeţean, competenţa comisiune 
centrale electorală fiind limitată 
de art. 54 din legea electorală.

0 conferinţă a marilor puteri
l a  L o n d r a

PARIS, 7 . (R ador).-C o
respondentul lui „Echo 
de ParisM la Londra tele- 
grafiază că în  cercurile  
politice britanice se  aş- 
teatpâ pentru curând con 
vocarea unei conferinţe  
a m arilor puteri.

Conferinţa ar urma să 
se  întrunească la Londra.

Un discurs 
al d-lui MacDonald

LONDRA 7 (Rador). —■ D. Mac
Donald a ţinut astăseară o cuvân
tare la postul de radiodifuziune din 
Londra.

Primul ministru aî Aagtteî, a 
schiţat opera realizată de guver
nul naţional.

Vorb*nd despre dezarmare, d-sa 
a spus că „orice se va face la Ge
neva, trebuie să se facă printr’un 
acord international. Un acord care 
să limiteze armamentele, însoţit 
de pacte de neagresiune, a adiogat 
d. MacDonald, este miljocul c«jl 
mal eficace pentru a se asigura pa
cea şi securitatea.

Politica noastră, a declarat tn- 
efâişlt d. Macdonald, va continua 
că fie evitarea războiului şl deci 
producerea vreunui conflict sânge, 
ros, atât de periculos pentru pacea 
mondială.

D. Boncour va vizita curând
V a r ş o v i a  ş i  P r a g a

P A R I S ,  7 (R a d o r ). — A- 
g e n ţia  „ H a va s“ tr a n s m ite :  

D. P a u l B o n c o u r , m in is 
t r u l  A fa e e H lo r  S tr ă in e ,  
a r e  in te n ţ ia  să  fa c ă  o v i 
z i tă  o fic ia lă  la  V a rşo v ia , 
im e d ia t  ce o c u p a ţi i le  sa le  
î i  v o r  p e r m i te  a c e s t  lu c ru .

I n  m o d u l  a c e s ta , d . Bon- 
e o u r  v a  în to a r c e  v iz i ta  p o

c a re  i-a  fă c u t-o  d . B e c k , 
m in is tr u l  A fa c e r i lo r  S tr ă 
in e  a l P o lo n ie i, v a ra  t r e 
c u tă .

D e a sen şen ea , d . P a u l  
B o n c o u r  in te n ţio n e a z ă  să  
v iz i te z e  ş i P ra g a , d u p ă  ce  
d . B e n e ş  va f i  fo s t  la  P a 
r is , a s t fe l  c u m  s ’a a n u n 
ţa t .
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